
Klubbladet, Veterantrailer.dk
Blad 5.  Efterår 2011

    
 

Vores lille klub fylder et år !!!!

• Vi er  på det år blevet 17 betalende medlemmer.
• Haft 4 klubmøder.
• Fået lavet en hjemmeside.
• Haft et træf for trailere (i et andet træf).
• Været omtalt i flere veteranblade.
• Været præsenteret ved udstillingen Biler for Alle.
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Ledningsnettet under traileren:

Jeg har ofte set at ledningerne bare var samlet med en 
kronemuffe (klemmerække) – uden helt at tro det var 
originalt.

Nu har jeg haft lånt en meget original Brenderup 
bagagevogn, og her kunne jeg igen se samlingen. 
Michael Boel Olesen (tidligere medarbejder ved Brenderup) 
siger det var helt almindeligt dengang.

Her er et foto som viser kronemuffen:

     

Kronemuffen var skruet direkte op i undersiden af 
bundbrædderne.
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Mål for skærme og stænklapper:

Der har ofte været talt om hvilke krav der er til skærme og 
stænklapper, og jeg er faldet over en gammel beskrivelse fra et 
FDM blad.

1. ”C” må højest være 1½ gang ”r”
2. Vinkel ”V” skal være mindst 60° (det vil sige, at 

afstanden ”f” ikke må overskride ½delen af ”C”
3. Afstanden ”e” må højest være 10 cm.
4. Afstanden ”a” må højest være 2 gange ”r”.
5. Højden ”h” må højest være en fjerdedel af ”a”.
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Renovering af en gammel Winterhoff trækkrog:

Bemærk: På den lange arm 
kan man se datoen for 
hvornår trækkrogen er 
støbt. Denne dato, her 
omkranset med rødt, kan 

ofte hjælpe til med at tidsbestemme traileren. 

Man starter selvfølgelig med at skille krogen totalt ad.
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En af de vigtige ting ved trækkrogen, er at låsehåndtaget holder 
den lange arm helt nede mod anlæg. Dette gør den kun hvis 
fjederen er stram. På dette foto har jeg en ny og gammel fjeder. 
For at skille håndtaget ad, og skifte fjederen, skal man slå den 
låsesplit som låser håndtag og stang sammen.

Hvis der, efter montering af en stram fjeder stadig er slør i 
trækkrogen sammen med kuglen, kan man let løse dette problem. 
(tjek først om din kugle er slidt). Jeg sleb lidt af undersiden på den 
lange arm, der hvor den rammer anlægspunktet (mærket med rødt 
på principskitsen). Se også foto næste side:
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Herover anlægspunktet for den lange arm.

Herunder princip-skitse at trækkrogen:
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Foto fra udstillingen Biler for Alle.  Personerne er fra venstre, 
Peder Seiersen, Kurt B. Larsen og Poul Buhl. 
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Bagside citat: At diskutere med min kone føles ofte 
som at prøve på at puste en El-pære ud.

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

Rettelse til hvad jeg hidtil har sagt: Nummerplader 
fra før ´58, havde ikke et bogstav, men i stedet et 
nummer for politidistrikt.
Politidistrikt 50, og løbenummer 116.

Mit vinterprojekt: en ´62 Brenderup skal sættes i stand.
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