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1. Algemeen 

 
Geachte klant, om de veiligheid en het juist functioneren van uw bouwwagen mogelijk te 
maken, hebben wij deze handleiding voor u samengesteld. Wij verzoeken u om voor in 
gebruik name deze handleiding  geheel door te lezen en voorschriften  in acht te nemen. 
Onze schaftwagens worden geproduceerd volgens strenge normen en na de fabricage 
onderworpen aan nauwgezette controles. Om de prestaties te waarborgen mogen alleen 
originele onderdelen gebruikt worden en dient de wagen achter het daartoe bestemde 
vervoermiddel gekoppeld te worden. De gebruiker verliest garantieaanspraken indien geen 
originele onderdelen gebruikt worden of wanneer de bouwwagen aan een vrachtwagen of 
autobus gekoppeld wordt. 
Deze handleiding kan een bijdrage leveren aan het gebruiksgemak en aan uw veiligheid.  
 
Wij danken u voor het gestelde vertrouwen in ons en onze producten. 
 

 

 
 

 

Gildenstraat 47 

3861 RG Nijkerk 
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info@brouwernijkerk.com 
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2.  Voor vertrek  

 
Voordat u vertrekt adviseren wij u de volgende zaken te controleren:  
 

- Werkt de verlichting aan de buitenzijde? 
- Is de bandenspanning juist? 
- Staan alle losse delen uit de unit vast of zijn deze verwijderd?  
- Zijn de buitendeuren op slot?  
- Zijn de steunen omhoog gedraaid?  
- Zijn de eventuele gasflessen afgesloten?  

3. Vlak voordat u aan het werk gaat 

 
- Plaats de bouwwagen waterpas op de steunen  
- Koppel de stroomvoorziening aan op de CEE-form aansluiting onderop de vloerplaat 
- Draai de gaskraan op de aangesloten gasfles open. (optie)  

4. Gebruik 

 

- Schakel de verlichting in d.m.v. de schakelaar naast de toegangsdeur. Bij 

accuverlichting schakelt u de verlichting in d.m.v. de schakelaar op de armaturen.  

-  

- Schakel de gaskachel in volgens de gebruikersinstructie. (optie)  

- Zet de thermostaat op de gaskachel of elektrische convector op de gewenste stand. 

(optie) 

- Schakel bij het verlaten van de bouwwagen de verlichting uit d.m.v. de schakelaar 

naast de toegangsdeur of bij schakel bij accuverlichting de schakelaar uit op het 

armatuur.  

5. Onderhoud 

 

Om de bouwwagen in goede staat te houden raden wij u dringend aan om de volgende 

adviezen te volgen: 

- Stal de bouwwagen indien mogelijk, binnen. 
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- Laat de bouwwagen bij de jaarlijkse keuring controleren op elektra, eventueel 

watersysteem, leidingen, accucapaciteit en rij-technische zaken.  

- Zorg dat de wagen aan de binnen- en buitenzijde regelmatig gereinigd wordt.  

6. Storingen en mogelijke oorzaken 

 

Verwarming slaat niet aan: 

- Controleer de gasfles vulling.  

- Controleer de stand van de thermostaat op de gaskachel of elektrische convector.  

Geen stroom: 

- Controleer de eventuele hoofdschakelaar en schakel deze in.  

- Controleer de zekeringen. 

- Controleer de eventuele accu spanning. Controleer de externe 230V aansluiting.  

Lukt het niet om een storing op te lossen, neem dan contact op met Brouwer Flexibele 

ruimtes.  

Algemene veiligheidstips 
 

1. Houdt u aan de max. snelheid van 90 km per uur. 
2. Verdeel de lading goed over de laadvloer / wagen.   
3. Losliggende lading goed vastzetten. 
4. Let vóór het aankoppelen van een wagen op het aangegeven totaal gewicht van de 

wagen en de combinatie van het trekkend voertuig en wagen. 

5. Meet voor het wegrijden de kogeldruk, het advies is minimaal 50 kg, het maximum is 

aangegeven op de constructieplaat voorop de dissel van de aanhanger. Het is aan te 

raden om bij volledige belading een kogeldruk aan te houden, net onder het 

maximum van de toegestane kogeldruk in verband met veilig rijden.   

Aanhangwagen aankoppelen 
 

1. Draai de schaarpoten in. 
2. Verwijder een eventuele anti diefstalbeveiliging van de kogelkoppeling 
3. Rij de auto zo dicht mogelijk naar de aanhangwagen 
4. Koppel de aanhangwagen op de trekhaak, zodat de hendel van de koppeling 

horizontaal op de trekhaak “klikt” 
5. Handrem breekkabel vastmaken aan de noodhaak.  
6. Verlichtingskabel aansluiten 
7. Rijverlichting (alle functies) controleren op juiste werking 
8. Neuswiel van de grond draaien 
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9. Controleer of de handrem vrij staat 
10. Controleer bandenspanning van de aanhanger  

 
 
 
Afkoppelen aanhangwagen 
 

1. Aanhangwagen afkoppelen, gebruik hiervoor het knopje op de hendel. Druk deze in 
en trek dan de hendel naar voren 5 

2. Verlichtingskabel afkoppelen 
3. Neuswiel tot op de grond draaien 
4. Handrem-breekkabel losmaken van de noodhaak.  
5. Controleer of de handrem vrij staat 
6. Draai de schaarpoten uit zodat de wagen volledig ondersteund is en waterpas staat.* 
7. Plaats een anti diefstal beveiliging op de kogelkoppeling 

 
*Schaarpoten zijn er voor om de wagen af te stempelen, gebruik deze niet om de 
wagen te liften
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7. Toegestane bezetting /maximaal aantal personen 
 
Het maximaal aantal personen dat tegelijkertijd in de schaftruimte van een bouwwagen mag 
verblijven is afhankelijk van de inrichting en de beschikbare vrije oppervlakte. Dit is de 
oppervlakte van de totale oppervlakte van de ruimte met aftrek van de oppervlakte van de 
inventaris.  
Bij vaste banken dient de beschikbare ruimte voor elke persoon met zitplaats minimaal 0,3 
m2 te zijn. Wanneer de inventaris kan verschuiven of omvallen (bijvoorbeeld losse stoelen 
en tafels) moet de beschikbare ruimte voor elke persoon met zitplaats minimaal 0,5 m2 zijn. 
 
Voorbeeld: 
 
 

 
 
 
In een STBK-400 met vaste banken en tafel inclusief keuken en gaskachel is het beschikbare 
vrije oppervlak +/- 2m2. (2:0,3=6,67) Dit betekent een maximale bezetting van 6 personen. 
Wanneer er losse stoelen als zitplaatsen beschikbaar zijn is de maximale bezetting(2:0,5=4) 
Dit betekent een maximale bezetting van 4 personen.   
 
 
 


