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Ruiten | Zijn uw ruiten bevroren? Gebruik een ijskrabber
of ruitontdooier. Laat uw 2-paards niet warmlopen tijdens
het krabben. Vermijd te allen tijde warm water, want dan
kan uw ruit barsten.
Ruitenwissers | Is uw ruitenwisservloeistof reeds voorzien
van antivries ruitenwisservloeistof? Wacht hier niet langer
mee en sproei meteen enkele malen om ervoor te zorgen
dat de leiding volledig is gevuld met deze vloeistof. Let er
bij vorst op dat de ruitenwissers niet vastgevroren zitten.
Als uw 2-paards bij vorsttemperaturen buiten geparkeerd
staat, plaats dan bijvoorbeeld een kurk onder de
wisserarm zodat wisser en raam geen contact maken.
Deuren | Zorg ervoor dat u steeds ontdooiingsmiddelen
tegen dichtgevroren sloten en deuren ter beschikking
heeft. Deze kan je onder andere aankopen in de
tankstations langs de snelweg. Smeer rubbers en deuren
in met talkpoeder of siliconenspray om vastvriezen te
voorkomen.
Dieseltank | Geef dieselmotoren een winterbehandeling.
De zogeheten winterdiesel voorkomt dat de diesel in de
tank door de kou gaat vlokken. Houd uw dieseltank altijd
zo vol mogelijk, zo voorkomt u condensatie in uw tank.
Waterhaspel | Is uw Krismar 2-paards uitgerust met een
waterhaspel? Maak dan de haspel los van het kraantje en
open het om eventuele druk van de leiding te halen. Laat
het kraantje open staan.
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tips
-Probeer uw verlichting
sneeuw- en vuilvrij te
houden.
-Probeer korte ritten te
vermijden. Een batterij
ontlaadt sneller bij
koude temperaturen en
kan bij korte ritten
onvoldoende bijladen.
-Neem sneeuwkettingen
mee. Let op, raadpleeg
de wetgeving per land.
In sommige landen een
verplichting, in enkele
landen een verbod.
-Zorg ervoor dat u steeds
strooizout bij de hand
hebt zodat u uw paarden
op een veilige manier
kan laden en lossen.
-Wees voorzichtig op de
weg en vergeet niet om
ook even gewoon te
genieten van de
wintermagie.
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