Check vooraf eerst
onderstaande punten

Versnelde berging?
De weginspecteur of Officier van Dienst van
Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven een
versnelde berging uit te voeren.

Soort voertuig
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Mechanisch bediende versnellingsbak?
Heeft het voertuig een mechanisch bediende
versnellingsbak? Dus met een versnellingspook
die je met de hand bedient?

Voetbediende koppeling?
Heeft het voertuig een voetbediende koppeling?
Dus met gewoon koppelingspedaal?

Aandrijving?
Is de as(sen) die opgetild wordt een niet-aangedreven as? Bij een aangedreven as altijd kiezen
voor slepen met de sleepstang, tenzij deze as
door bediening van de tussenbak in een niet
aangedreven stand is te schakelen!

Staat voertuig
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Versnellingsbak
Functioneert de versnellingsbak zoals dat
hoort? Of is er reden aan te nemen dat de versnellingsbak beschadigd is net voor of tijdens
de stranding?

Aandrijfas
Is de aandrijfas onbeschadigd? Of is er reden
aan te nemen dat de aandrijfas beschadigd is
net voor of tijdens de stranding?

Differentieel
Is het differentieel onbeschadigd? Of is er reden
aan te nemen dat het differentieel beschadigd is
net voor of tijdens de stranding?

Steekassen
Zijn de steekassen onbeschadigd? Of is er reden aan te nemen dat de steekassen beschadigd zijn net voor of tijdens de stranding?

Luchtdruksysteem
Functioneert het luchtdruksysteem zoals dat
hoort? Kan het luchtdruksysteem op druk gehouden worden?

Naafreducties
Zijn de naafreducties onbeschadigd? Of is
er reden aan te nemen dat de naafreducties
beschadigd zijn net voor of tijdens de stranding?

Koppeling en koppelingsbediening
Functioneert de koppeling en koppelingsbediening zoals dat hoort? Of is er reden aan te
nemen dat de koppeling of koppelingsbediening
beschadigd is net voor of tijdens de stranding?

Wielen
Zijn de wielen die op het wegdek rusten onbeschadigd? Of is er reden aan te nemen dat de
wielen beschadigd zijn net voor of tijdens de
stranding?
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Omstandigheden

De uitvoering
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Zet de versnellingsbak in de hoogst
mogelijke versnelling
Dat wil zeggen dat zowel de hoofdbak
als de eventueel aanwezige voor- en/of
naschakelgroep in de hoogste versnelling
staat. Een voorbeeld is voorschakelgroep
HOOG, hoofdbak 4e versnelling, naschakelgroep HOOG.
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Regel luchtvoorziening
Zorg er voor dat het luchtdruksysteem op
druk blijft. Dit kan door een voorraadslang
aan te leggen vanaf het bergingsvoertuig.
Indien gebruik wordt gemaakt van een
sleepstang, mag de motor ook blijven
lopen om het systeem op druk te houden.
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Maximum snelheid 40 km/h
Pas je snelheid aan en kom niet boven de
40 km/h.
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Niet verder slepen dan strikt noodzakelijk
Stop op de dichtstbijzijnde veilige plek,
zoals een afrit of een parkeerplaats. Overleg dit ook met de aanwezige weginspecteur of Officier van Dienst van Rijkswaterstaat. Op deze veilige plek kan dan de
aandrijfas alsnog verwijderd worden of
besloten worden om met behulp van een
dieplader verder te vervoeren. En wellicht
kan bij een stranding het voertuig op deze
plaats wel veilig gerepareerd worden.

Vervolg
Vervolg
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Zet het koppelingspedaal vast in ontkoppelde toestand
Met behulp van een pedaalvastzetter
wordt het koppelingspedaal in ontkoppelde
toestand (dus pedaal ingetrapt) vastgezet.
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Voorkom hard optrekken en hard remmen
Probeer extra voorzichtig te rijden. Er
zijn heel wat assen die nu draaien in het
gesleepte voertuig. Er zal daarom ook iets
meer weerstand zitten in het voertuig wat
afgesleept wordt.

