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Slik kjører du lovlig og bra med tilhenger !

Kunsten å rygge med tilhenger er å tenke stikk motsatt av det som
tilsynelatende er logisk. Også regler som faktisk kan gjøre det forbudt å
trekke en større henger med både for liten og for stor bil må følges.

Her er Fords nyttekjøretøyssjef, Johnny Løvli, sine beste tips for både å kjøre,
laste og følge reglene for tilhengerbruk.

- Utfordringen med å rygge med tilhenger er at hengeren ikke går til venstre
når du svinger til venstre. Dessuten er det en rekke regler for både lovlig last
og hvilke henger som kan kjøres lovlig med forskjellige type bilmodeller, sier
den mangeårige sjefen for Norges nest største nyttekjøretøymerke, Johnny



Løvli.

Han har mer erfaring med forskjellige type biler og tilhengere enn de fleste.

Se Fords store utvalg av personbiler og nyttekjøretøy her

- Tenk motsatt når du rygger

- Du må tenke motsatt. Svinger jeg til høyre, går tilhengeren til venstre. Det
er også lurt å bruke små bevegelser og ikke vente lenge med å korrigere når
tilhengeren går feil vei, sier Fords nyttekjøretøysjef.

Start derfor alltid med rett tilhenger og bil. Når du når punktet hvor du ønsker
å rygge tilhengeren mot venstre skal du svinge mot høyre og omvendt.

- Husk at det ofte er lettere å svinge litt for mye og korrigere enn motsatt.
Når hengeren begynner å svinge må du rette opp forhjulene og fortsette å
rygge, sier Løvli.

Les: Her er 5 supersmarte Ford-løsninger

Last tilhengeren opp riktig

Det er også ifølge han riktig å sørge for at tilhengeren ikke blir lastet feil. Det
kan nemlig dramatisk endre bilens kjøreegenskaper.

- De tyngste gjenstandene skal ligge midt over akslingen eller rett foran.
Lastevekten bør også tilpasses mest mulig likt over hele tilhengeren,
forklarer Løvli.

Det finnes også et regelverk for kjøring med tilhenger. I verste fall kan du
ende opp med å betale bøter på tusenvis av kroner dersom du ikke følger det.
Stikkordet her er totalvekt.

- Med et vanlig førerkort i klasse B må totalvekten på bil og henger ikke
overstige 3500 kilo. Hvis du har en stor og tung SUV eller en pickup kan du
med denne førerkortklassen trekke mindre vekt på tilhengeren.

Stor guide: Finn den beste familiebilen for ditt behov

https://www.ford.no/
https://merford.no/her-er-fem-supersmarte-ford-losninger/
https://merford.no/stor-guide-finn-den-beste-familiebilen-for-ditt-behov/


Kan få behov for «tilhengerlappen»

Maksimal vogntogvekt må også sjekkes i vognkortet. Dette er den samlede
vekten på både tilhenger, bil og samlet last.

- For å få utnyttet dette må du koste på deg å ta «tilhengerlappen». Det
koster noen tusen kroner, men da kan du få utnyttet bilen til det fulle, sier
der erfarne eksperten på rygging.

Husk også at kjører du med tilhenger med brems har du aldri lov å kjøre
fortere enn 80 km/t- uansett om du er på motorveien.

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving
forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European



markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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