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Utlåning av släpvagnar 

 
Våra släpvagnar 

Registreringsnummer: UHM 155 GEM 596 
Typ av släp: Höga lämmar, plastkåpa, 

tippbart, lastramp 
Flyttsläp, dörren utgör 

lastramp 
Flakets längd: 258 cm 368 cm 
Flakets bredd: 128 cm 154 cm 
Invändig höjd: 150 cm 200 cm (dörr 189 cm) 

Maxlast: 600 kg 390 kg 
Totalvikt: 1000 kg 1000 kg 

 

Avgifter1 
 FMK-medlem Icke medlem  

(FMV-/FM-anställd) 
UHM 155 (lilla släpet) 100 kr/dygn 250 kr/dygn 
GEM 596 (flyttsläpet) 150 kr/dygn 250 kr/dygn 

I släpen finns alltid pirra och reservhjul. I tillbehörslådan på respektive släp finns diverse spännband 
och för flyttsläpet även elkabeln (7-polig) mellan släp och bil, samt domkraft och fälgkors. 

Förlängningsbackspeglar finns att låna om detta meddelas innan lånetillfället. 
Om lånet avser transport av MC/moped finns även ett transportställ att låna.  

 

Bokningsförfrågan 
Ladda ned bokningsformuläret på http://www.fmk.se/fmv/slapvagnsutlaning/ . Fyll i alla tomma fält 
och spara. Skriv under, skanna och skicka därefter det ifyllda formuläret till anders.widaeus@live.se  

Om önskat släp är ledigt returneras formuläret med en signatur från FMK Tre Vapen och en uträknad 
lånekostnad. Formuläret ska skrivas ut eller sparas digitalt så att det går att uppvisas vid färd.  

  

                                                           
1 Vid lån under längre tid finns möjlighet till reducerad lånekostnad.  
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Betalning 
Betalning ska erläggas innan lånet via Swish till 070-733 60 87. I meddelandetexten skrivs 
registreringsnumret på släpet. Uppge även namn om inte egen Swish används. Vid önskemål om 
annat betalningssätt måste detta överenskommas i förväg.  

Nyckel till släpen 
Nyckeln till kulhandsklåset finns i tillbehörslådan i aluminium som sitter på släpet. Lådan är låst med 
ett hänglås med kod. Koden till låset erhålls innan lånets början. 

Hämtning av släp 
Släpen står på Tre Vapens personalparkering bakom Annexet vid MC-parkeringen (infart från 
Värtavägen 40, sväng vänster in i första parkeringsraden, kör längst bort, tag vänster igen, upp och 
längst bort på den grusade parkeringsytan). Grinden till parkeringen är öppen, vardagar mellan 06.00 
och 19.00. För passage under övriga tider krävs inpasseringskort till Tre Vapen. Grinden är fjärrstyrd 
från vakten och öppnas efter det att man identifierat sig via ”lådan” till vänster om grinden. Detta 
sker genom att man trycker på knappen för att ringa upp vakten. Inpasseringskortet ska dessutom 
läggas på den lilla hyllan längst ned på ”lådan”. På insidan finns motsvarande låda på en liten stolpe, 
där kallar men upp vakten för att bli utsläppt. Dock krävs ingen identifiering vid utpassering.  

Glöm inte att kontrollera belysningen och att ingenting är trasigt innan avfärd. Meddela gärna om 
någonting inte är som det ska (t.ex. via SMS). Vid kontroll av däckstryck ska det vara 2,5 - 3,0 Bar 
(kg/cm2), beroende på last.  

Återlämning av släp 
Ställ vagnen där du hämtade den. Dra INTE åt parkeringsbromsen! Släpen förutsätts återlämnas i 
samma skick som vid hämtningen. Är någonting trasigt på släpet måste detta meddelas i samband 
med återlämningen. Lås kulhandsklåset och lägg tillbaka nyckeln i tillbehörslådan. Lås sedan lådan 
med kombinationslåset och ställ in koden 000. 


