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Vi har jo kaldt klubben for Veterantrailer.dk – da vi kalder vores  
køretøjer for trailer. Vi kalder trækkrogen på bilen for  
Anhængertrækket, og på mit kørekort hedder traileren et  
påhængskøretøj.

På ”nettet” er Veterantrailer en kort film om soldaterveteraner  
fra f.eks. Vietnam.

Veterantrailer.dk. Blad 4. Forår 2011 1



Lygter til veterantraileren:

  

Her er et lille udpluk fra Ermax´s katalog. 

Ermax (Dansk firma) blev startet af brødrene Erland og Max 
Larsen i 1948, så der er stor sandsynlighed for, at der sad Ermax 
lygter på mange danske veterantrailere.

Der findes ikke lykkelige ægteskaber – kun tålmodige ægtemænd !
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Skørt men sandt: mange mænd har prøvet at brække et ben efter  
at have bøjet armen.

Lidt dæk-historie:

I 1888 tog briten John Dunlop patent på et luftfyldt dæk til 
cykler. Dækket var forstærket med et lag af tråde.
 
Helt op til 1920, kunne man især se disse vulst-dæk blive 
brugt. En vulst er en trekantet stykke gummi/lærred som 
ligger mellem slangen og fælgen, og holder dækket på 
plads så snart der er luft i slangen.

Der begyndte også at blive sat ståltråd som forstærkning i 
kanten af dækket, og det udviklede sig til kanttrådsdæk.
Sidst i 20erne var dækkene blevet så store, at vulsten ikke 
længere kunne bruges, og det gik derfor over til rent 
kanttrådsdæk. 
Det var i år 1946 at Michelin kom med Radialdækket, som 
den helt store nyhed. Der gik dog mange år inden de nye 
dæk blev så udbredt at vores trailere blev monteret med 
disse.
I 50erne begyndte man at kunne lave dæk og fælg så tætte, 
at der ikke længere behøvede en slange i dækket.

Midt i 60erne har radialdækket vundet så store 
markedsandele, at Diagonaldækket stor set ikke anvendes 
mere.
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Ved et Diagonaltdæk 
ligger 
forstærkningslagene 
(bælterne) på kryds af 
hinanden (slidbanen og 
dæksiderne arbejder 
ikke uafhængig af 
hinanden).

Ved et Radialtdæk 
ligger bæltelagene 
vinkelret over 
hinanden (radialt). Et 
metalbælte stabiliserer 
slidbanen.  (slidbanen 
og dæksiderne arbejder 
uafhængig af 
hinanden).
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Hvordan genanvendes dæk i dag ?

Tidligere brændte man rigtig mange dæk, men i dag vil man 
udnytte materialerne så effektivt som muligt.

Når I får skiftet dæk, betaler I ca. 15 kr. i miljøafgift. Disse penge 
modtager genanvendelsesfabrikkerne som tilskud til 
omkostningerne ved at adskille dækket.

Først bliver dækket vasket således sand og sten ikke ødelægger 
knivene mere end nødvendigt. Dernæst bliver dækkene klippet i 
stykker på ca. 10 x 10 cm. Disse dækstykker skæres / trækkes i 
småstykker og gummiet suges ud som gummigranulat. 

Gummigranulaten bliver solgt og genbrugt til mange formål. De 
mest kendte er sorte fødder ved markeringspæle langs vejene, 
mens den sjoveste er til ko-madrasser. Der hvor mest 
gummigranulat bliver brugt, er som underlag til fodboldbaner eller 
til fliser på legepladser.

Metalbæltet (ståltråd) bliver 98 vægt% rent, og kan genbruges til 
at omsmelte til nye ståltyper.
Den normale stålmængde i et dæk er ca. 25vægt%.

Danmark er førende indenfor genanvendelse af dæk, og Genan i 
Viborg (tidligere Viborg baner) er nu blivet godkendt til at levere 
gummigranulat til produktion af nye dæk).

Jeg er efterhånden kommet op i den aldersgruppe:
-hvor mine hidtidige indbetalinger til sygesikringen begynder at være en  

god forretning
-hvor jeg kan klare mig uden sex, men ikke uden briller
-hvor flere af de ting jeg køber, skal holde resten af livet.
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Hvorfor ruster Traileren ?

Korrosion er defineret som et uønsket kemisk eller elektrokemisk 
angreb på metaller.

Rust er et omdannelsesprodukt (vand-holdige jernilter). Jernilter 
dannes når jern ”brænder” ved at forene sig med den ilt, der 
indeholdes i vand. 
Rust er jernilter. Det betyder, at hvis der ikke er fugt i luften, eller 
hvis der ikke er vand til stede, så er der heller ikke iltholdigt vand, 
og så kan rustdannelsen ikke komme i gang.

Korrosion er to ting:
1.Jern sammen med et materiale som er mindre elektropositivt 
samt at der er en elektrolyt til stede.

.

Jernet vil tæres ved at der sker en elektron vandring fra jernet, og 
de derved dannede Fe++, vil oxideres (af atm. Luft) og danne 
jernoxid – rust FeO2 . Denne proces fortsætter så længe der er et 
potentiale forskel og en elektrolyt til stede. 

Man kan ikke tale om rust uden at tale om elektro-kemi.
Elektro-kemi er en udveksling af elektroner.
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Elektrolyt
e-



Normalt vil rusten få materiale til at løsne sig i flager, så emnet 
hele tiden svækkes, efterhånden som ilten trænger længere og 
længere ind, og til sidst fremkommer huller (gennemtæring), eller 
emnet knækker.

Rust forebygges tit ved galvanisering eller forzinkning. Alternativt 
rustbeskyttes løbende med oliebaserede produkter. Dette især på 
biler, hvor Pava og Dinitrol nok er de mest kendte anti-rust 
firmaer.

Galvanisering er opkaldt efter den italienske fysiker Luigi 
Galvani, og er en kemisk proces, hvor stål eller støbejern gives en 
zinkbelægning ved at dyppe det i smeltet zink.

Processen foregår ved at stålet eller jernet renses og dyppes i det 
smeltede zink der har en temperatur på ca. 460 °C. Zinken "ruster" 
og danner zinkoxid der beskytter stålet og støbejernet fra at ruste. 
Galvanisering er derfor ofte brugt som rustbeskyttelse til f.eks. 
autoværn og lygtepæle.

Elektrogalvanisering sker ved at zink bruges som anode 
(pluspol) og det ønskede materiale som katode (negativ pol), i en 
væske (elektrolyt) der indeholder zink. Elektrolytten kan være 
såvel sur som alkalisk. Ved at sætte strøm til dette kredsløb vil 
anionerne (de positive ioner) fra zinken flytte sig over til det 
negative materiale, der benyttes som katode. Dette kunne 
eksempelvis være jern.

Se mere på hjemmesiden under korrosion.
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Bagside citat: At skulle betale hustrubidrag, må svare 
til at stå og fylde benzin på en anden mands bil.

Hjælp ! 
På pakken med opvasketaps, havde jeg set, at brikkerne skulle kunne 
opløse fedt helt fantastisk. Nu har jeg ligget med sådan nogle på maven 
hver nat uden at der rigtig er sket noget – på pakken stod der ikke noget 
om at man skal skylle sig bagefter, så nu er jeg blevet helt rød, og det klør.
Hvad gør jeg ?

Klubstifter og bladudgiver:
Kurt B. Larsen 
Jyllandsgade 22 
7600 Struer
Tlf. 6163 1645

Jeg har fået tilsendt dette foto – herlig gammel Brenderup trailer. 
Det er faktisk til denne model, at man kunne få en teltvogns-
overdel.

Veterantrailer.dk. Blad 4. Forår 20118


	Klubbladet, Veterantrailer.dk
	Der findes ikke lykkelige ægteskaber – kun tålmodige ægtemænd !
	Tidligere brændte man rigtig mange dæk, men i dag vil man udnytte materialerne så effektivt som muligt.

	Jeg er efterhånden kommet op i den aldersgruppe:
	-hvor mine hidtidige indbetalinger til sygesikringen begynder at være en god forretning
	-hvor jeg kan klare mig uden sex, men ikke uden briller
	-hvor flere af de ting jeg køber, skal holde resten af livet.
	Hvad gør jeg ?
	Tlf. 6163 1645



