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Några gånger per år inträffar vad som måste vara en av dom värsta mardröm-

marna, hästen som färdas i hästsläpet trampar igenom golvet. Ett gott råd  

från Bilprovningens expert på besiktning, Morgan Isacsson, är att 

regelbundet göra grundliga kontroller av hästsläpet.

– Släp besiktigas ju bara vartannat

år, och det kan hända mycket

under tiden mellan besiktningarna,

säger Morgan. Dessutom, tillägger

han, kan du aldrig helt lita på att

begynnande svagheter i golvet

upptäcks vid besiktning eller ens

vid service på verkstaden.

ANSVARET ÄR DITT

Ansvaret för att släpet kontrolleras

ligger helt och fullt på släpets

Morgan Isacsson, Bilprovningens expert på besiktningar.
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UPPLYSANDE » ta hand om din hästtransport

DITT SLÄP MELLAN

» Bromsarna. Låt en fackman göra en årlig service av
bromsar och hjulsystem.

» Däcken. Kontrollera regelbundet däckens mönsterdjup
och lufttryck. Undersök även om däcken har sprickor
eller andra skador.

» Elen. Kontrollera belysning och släpvagnskontakt 
regelbundet.

» Mekaniken. Smörj låsmekanismen på kulhandsken och 
övriga smörjpunkter på släpvagnen varje år.  

Gör årligen en ingående kontroll av golvet:
1. Kontrollera att mattan är tät
2. Kontrollera golvets träskiva, både insida och under-
sida.

ägare. Vid besiktning kontrolleras

golvet underifrån men riktlinjerna

säger att endast om en skada upp-

täcks ska golvet, om det är möjligt,

även inspekteras från insidan.

– Vanligtvis kommer den vär-

sta vätan utifrån, säger Morgan,

men i hästsläp har man även myc-

ket fukt inifrån i form av urin. Där-

för kan golvet börja ruttna från

insidan och när man märker det

underifrån är det redan för sent.

Om du lämnar ditt släp på

service ska du inte vara övertygad

om att man kollar golvet såvida du

inte specifikt ber om det.  

– Inte alla verkstäder är så

kunniga vad gäller hästsläp. Dess-

utom gör verkstäder oftast inte

mer än vad man avtalat.

För att vi ska sköta våra släp

på bästa sätt och därmed öka

säkerheten för både människa och

Kontrollera årligen golvets träskiva, både insida 

och undersida samt att mattan är tät.

Kontrollera regelbundet däckens   
mönsterdjup och lufttryck och 
undersök om däcken har 
sprickor eller andra skador. 

Vårda
besiktningarna

häst har Bilprovningen tagit fram

en minneslista för vad man som

hästägare bör tänka på när det gäl-

ler skötseln av ett hästsläp.

TRÄGOLV LEVER RUNT FEM ÅR

Trägolv som utsätts för urin bör

bytas vart femte år och övriga golv

vid en ålder av tio-femton år bero-

ende på konstruktion och kondi-

tion. Vid långtidsuppställning:

tänk på att skydda däcken från sol-

ljus och golvet i släpet från dess

värsta fiender, smuts och fukt! 

– Glöm inte att det är du som

släpets ägare som är ansvarig för att

dessa kontroller utförs. Lämna

över sådant du inte kan göra själv

till en fackman men var konkret

och specificera vad du vill ha utfört

så har du gjort mycket för att din

resa  tillsammans med din häst ska

vara säker, avslutar Morgan. 

Ha koll
på:

Låsmekanismen på kul-
handsken och övriga
smörjpunkter på släpvagnen
bör smörjas varje år.  


