
Riktlinjer för kanoter 

 
 

 
Vi har 1 kanotsläp av märket Thule med plats för 8st kanoter. De 6 kanoter vi 
har är av märket Linder och modelen Inkas 525.  
Även 2 st kajaker av märket Rainbow som passar både för havs- och 
sjöpadddling. Samt en stor uppsättning paddlar och flytvästar.  
 
Släpet är av modellen ett obromsat EU-släp.  
Totalvikt  650 kg 
Tjänstevikt 205 kg 
REG-nr LRJ 675 
I övrigt är släpet försäkrat och försett med lås. 
 
 

Handhavande av släp 
o Bilens totalvikt måste vara minst 1300 kg för att man skall få köra 

ekipaget i 80 km/h annars får man köra i 40km/h. 
o Bilen måste få dra ett obromsat släp med en totalvikt på 500 kg för att 

man skall få köra släpet med 6 kanoter. 
 
 
Kolla om du får dra i släpvagnskalkylatorn: 
https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnska
lkylator.aspx 
 
Funktioner: 
Kärran har en utdragbar lyktramp men saknar broms. När kärran krokas av 
finns en liten broms på stödhjulet som skall användas vid parkering. 
 
Lastning: 

o För att kärran skall lastas optimalt skall kanoterna ligga centrerade rakt 
över varandra. 

o Kolla att alla remmar är trädda enl. pilen på spännaren, samt attt de är 
ordentligt åtdragna. 

o Man skall iakta försiktighet vid lastning och lossning av kanoterna. Vid 
dessa moment är det störst risk att skada kanoterna. 

o Före avfärd; kontrollera att det är luft i däcken. 
  

 
 

Bokningsansvarig: Susanne Sköldén Ottosson     Tel.nr: 0703-776486  
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Kanot- och kajakspecifikationer 
Kanoterna är utrustade med inbyggda 
flytelement och är godkända av 
sjöfartsverket. 
Kanoter 
Lastkapacitet 400 kg 
Vikt  38 kg 
Längd  525 cm (17.5 fot) 
 
 
Kajkerna har en sittbrunn och är 
försedda med en packlucka bak och 
en fram. Dem har varken skedda eller 
roder. 
Kajaker 
Lastvolym  40L i för, 65L i akter 
Vikt 20 kg 
Längd 433 cm (13 fot) 

 
 
Handhavande av kanoter 

o Hantera kanoterna varsamt. 
o Lastning av kanoterna sker när de ligger i vattnet. 
o I och urstigning sker när kanoterna ligger i vattnet. 
o Vid förvaring på land skall kanoterna ligga upp och ner. 

 
 
Man får inte: 

o Krocka med andra föremål som tex. stenar, kanoter och dylikt. 
o Paddla upp på land med kanoten. 
o Vara i kanoten på land.  
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