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Over Brink 
 
Al meer dan honderd jaar staat Brink voor expertise op trekhaakgebied. Dankzij onze 
kernwaarden innovatie, gebruiksgemak en veiligheid zijn we uitgegroeid tot een wereld-
marktleider in het ontwerpen, produceren, testen en verkopen van flenskogels, vaste, 
afneembare en wegdraaibare trekhaken met bijpassende stroomvoorziening (kabelsets). 
Zowel voor toonaangevende autofabrikanten, professionele montagebedrijven als voor 
u, de consument, is Brink de ideale partner. Dankzij die positie hebben we maar liefst 
duizend verschillende trekhaakmodellen en kabelsets in ons assortiment, ontwikkelen we 
jaarlijks nog zo’n tweehonderd nieuwe types en rijden er vandaag de dag wereldwijd 25 
miljoen voertuigen rond waar onze trekhaken onder gemonteerd zijn.



6 

 



7 

 

Motto
 
Your perfect fit is de centrale beleving van waaruit we bij Brink werken. Of u nu op vakan-
tie wilt met de caravan, wilt varen met de boot of uit wilt waaien op de fiets; wij stellen 
u in staat om een actief leven te leiden. Dit doen we door u te voorzien van de ideale 
verbinding tussen uw voertuig en het object dat u er aan wilt koppelen. Of het nou om 
een fietsendrager, caravan, paardentrailer of boottrailer gaat, dankzij onze trekhaak en 
kabelset gaat u met een gevoel van gemak en veiligheid op weg naar uw momenten van 
ontspanning en vrijheidsbeleving. Datzelfde geldt als u als zakelijke gebruiker richting uw 
professionele klus rijdt.



8 

 



9 

 

Premium kwaliteit

Bij Brink kunt u kiezen uit een breed assortiment trekhaken. Voor nagenoeg elk autotype 
hebben we een trekhaak in meerdere varianten ontwikkeld. We onderscheiden de flens- 
kogels, de vaste, afneembare en wegdraaibare trekhaak. Hoewel elk type trekhaak zijn 
eigen specifieke eigenschappen heeft, hebben ze op het gebied van innovatie, gebruiks-
gemak en veiligheid ook overeenkomsten die u premium kwaliteit verzekeren. 
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Innovatie
Brink kan u blijvend innovatieve trekhaken aanbieden, 
omdat we werken met de modernste constructie- en 
productiemethoden. De technieken en materialen die 
we gebruiken, hebben op innovatief vlak de volgende 
voordelen voor u: 

Maximaal trekgewicht en asbelasting 
De technische specificaties van uw auto bepalen het 
maximale (horizontale) trekgewicht en de maximale (ver-
ticale) asbelasting die uw auto aankan. De trekhaken van 
Brink zijn zo ontwikkeld dat u deze specificaties tot het 
uiterste kunt benutten.
 

Stijlvol design
Onze kogels hebben een stijlvol design, omdat we ze 
op bijna elke manier kunnen buigen. Hierdoor is Brink in 
staat autospecifiek maatwerk te leveren. Onze trekhaken 
stemmen we af op de vorm van de bumper van uw auto. 
Maar altijd met oog voor de wettelijk gestelde hoogte 
van de kogel: gemeten vanaf de grond 36 tot 42 centime-
ter bij maximale belasting.  
 
Licht van gewicht
De trekhaken van Brink kunt u eenvoudig hanteren. We 
maken onze kogels en metalen hulponderdelen van hoge 
sterkte staal, waardoor ze zeer licht van gewicht zijn.  

Duurzaam
Met de trekhaken van Brink garanderen we u een 
duurzaam product. We voorzien al onze trekhaken van 
een corrosie werende beschermlaag. Hier gaat een 
preventieve werking vanuit tegen roestvorming op uw 
trekhaak. 

Premium kwaliteit
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Gebruiksgemak
Met een trekhaak van Brink bent u verzekerd van ge-
bruiksgemak. Functionaliteit en eenvoudige bediening 
zijn in de ontwerpfase belangrijke pijlers. Hierdoor vol-
doet ons gehele assortiment aan de volgende basis- 
eigenschappen:   
 
Op maat gemaakt
Met een trekhaak van Brink kunt u rekenen op een snelle 
en eenvoudige montage. We produceren onze trekhaken 
altijd autospecifiek, op basis van montagepunten  

 
en beladinggegevens van de officiële autofabrikanten. 
Hierdoor hebben de trekhaken van Brink altijd de juiste 
pasvorm om aan het chassis van uw auto te monteren.  
 
Uniek geïntegreerd oog
De losbreekkabel kunt u met een trekhaak van Brink een-
voudig koppelen. Al onze trekhaakoplossingen voorzien 
we van een uniek geïntegreerd oog, welke altijd beves-
tigd is aan de kogelplaat. Hoewel onzichtbaar, kunt u dit 
oog wel eenvoudig lokaliseren. 
 

 
Ruime draaihoek
Met een trekhaak van Brink kunt u elke bocht probleem-
loos nemen. Wettelijk dient de afstand tussen uw bumper 
en het hart van de kogel minimaal 65 millimeter te zijn. 
Wij hanteren een grotere afstand, waardoor u zelfs met 
de grootste AL-KO koppeling bochten probleemloos en 
zonder zorgen over schade aan uw bumper kunt nemen. 

Premium kwaliteit
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Veiligheid
Met een trekhaak van Brink kunt u veilig de weg op. We 
hanteren de hoogste veiligheidsnormen bij de ontwikke-
ling en productie van onze trekhaken. Producten brengen 
we pas op de markt als ze voldoen aan de volgende eisen:  
 
Verzwaarde normering
Een trekhaak van Brink garandeert u optimale veiligheid. 
Niet alleen voldoen we aan de internationale richtlijnen 
(DIN-ISO, ECE R55, Tüv-GS, CityCrash) en die van de auto-
fabrikanten. Om u extra zekerheid te bieden, hebben we  
deze eisen ook nog eens met eigen normen verzwaard.

 
Uitgebreide testen
Bij Brink beschikken we over een geavanceerd testcen-
trum. De trekhaken ondergaan daar kwaliteitstests, 
waarmee ze worden blootgesteld aan de meest extreme 
omstandigheden. Dit gebeurt volgens de internationale 
richtlijnen én onze eigen verzwaarde normering.  
De garantie voor jaren zorgeloos en aangenaam gebruik. 
 
Kwalitatieve montage
Brink werkt intensief samen met geselecteerde gara- 
ges, autodealers en fastfitters. Dit zijn gekwalificeerde 
montagestations die we periodiek keuren en trainen. Zo 

voldoen hun monteurs aan onze hoge kwaliteitseisen en 
kunt u er van op aan dat uw trekhaak en kabelset op de 
enige juiste manier onder uw auto worden gemonteerd. 
U krijgt vijf jaar garantie op uw trekhaak en montage als 
u de installatie door één van onze montagepartners laat 
uitvoeren.

Premium kwaliteit
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Eerste keus voor autofabrikanten 

Brink is de eerste keus van veel autofabrikanten. Onze samenwerking met hen gaat ver. 
We dragen bij aan hun innovatie-, design- en constructieprocessen en verzekeren ze be-
trouwbare en hoogwaardige producten die eenvoudig in hun auto’s te integreren zijn. Al 
tijdens de ontwerpfase van de auto kijkt en denkt Brink mee met de autofabrikant. Twee 
tot drie jaar voordat de auto daadwerkelijk in productie gaat, zijn onze specialisten al 
bezig met de ontwikkeling van een innovatieve, gebruiksvriendelijke en veilige trekhaak 
die perfect past bij de auto. 

Premium kwaliteit
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Brink vaste trekhaak 

Bent u een frequent gebruiker van een trekhaak? Dan is de vaste trekhaak ideaal voor 
u. Deze is permanent beschikbaar, onderhoudsvrij en gaat een autoleven lang mee. De 
vaste trekhaak is passend voor elke type fietsdrager. En of het nou om het trekken van 
een aanhangwagen, caravan, paarden- of boottrailer gaat; de vaste trekhaak kan met 
gemak elke uitdaging aan. Bovendien is hij vrijwel zeker beschikbaar voor uw auto, want 
voor nagenoeg ieder model en type hebben we een vaste trekhaak ontwikkeld. 
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Brink flenskogels 

Bent u in het bezit van een bestelbus, pick up of chassiscabine? Dan is de flenskogel van 
Brink uitermate geschikt voor u. Deze vaste trekhaak is gemaakt voor het zware werk 
en wordt daarom veel gebruikt in de professionele branche. Hij kan aanhangers met een 
gewicht van meer dan drie ton met gemak trekken. De flenskogel kent drie types: de 
tweegats-, viergats- en verlaagde viergatsuitvoering. 
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Tweegats
De tweegats flenskogel kunt u in hoogte verstellen als 
de flensplaat waarop hij gemonteerd wordt niet uit 
twee, maar uit vier koppelpunten bestaat. De tweegats 
flenskogel kunt u dan zowel op de bovenste als onderste 
twee koppelpunten van de flensplaat laten monteren. 
Met name als u een bestelbus heeft, kan de in hoogte 
verstelbaarheid handig zijn. De tweegats flenskogel is zo 
te stellen dat de achterdeuren altijd over de dissel van de 
aanhanger kunnen draaien. Met een flensplaat bestaande 
uit vier koppelpunten, kunt u ook andere koppelstyste-
men (zoals  de vangmuilkoppeling, de klauwkoppeling en 
de kogel-pencombinatie) gebruiken. Op deze flensplaat 
passen de genoemde koppelsystemen precies.  

Viergats
Met een viergats flenskogel bent u er sowieso van ver-
zekerd dat u andere koppelsystemen kunt gebruiken op 
de flensplaat. De viergats flenskogel kan namelijk alleen 
worden gemonteerd op een flensplaat met vier kop-
pelpunten. De viergats flenskogel is voor u geschikt als u 
geen behoefte heeft aan in hoogte verstelbaarheid.      

 

 

Verlaagde viergats
De verlaagde viergats flenskogel is ideaal voor u als uw 
bestelbus, pick up of chassiscabine hoog op de wielen 
staat. Het hart van de kogel blijft hierdoor voldoen aan 
de wettelijk gestelde eis. Vanaf de grond gemeten moet 
deze ook vol beladen op 36 tot 42 centimeter hoogte 
blijven.    

Brink flenskogels
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Brink afneembare trekhaken 

Gebruikt u uw trekhaak regelmatig en vindt u het design van uw auto erg belangrijk? 
Kies dan voor de afneembare trekhaak van Brink. We beschikken over twee verschil-
lende typen afneembare trekhaken: de verticaal afneembare en diagonaal afneembare 
trekhaak. Bent u nieuwsgierig welke type voor uw auto wordt aangeboden? Kijk dan op 
www.brink.eu. 
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Innovatie
U heeft niet langer permanent een trekhaak achter uw 
auto, maar er tegelijkertijd wel altijd een bij de hand 
zodra u een trekhaak nodig heeft. En niet zomaar een 
trekhaak, maar een die optimaal voorbereid is op de 
belasting van zowel fietsdragers (verticale last) als aan-
hangers (horizontale last). Na afname blijft de originele 
vormgeving van de auto zoals deze bedoeld is. Daarmee 
is het systeem een even fraaie als solide oplossing.  

Gebruiksgemak
Het plaatsen en afnemen van de kogel van de afneem-
bare trekhaak gaat handmatig en uiterst eenvoudig. In 
een paar tellen en met een paar klikken, is het klusje al  
geklaard. Vieze handen krijgt u hierbij niet. Bij de ver- en 

ontgrendeling is geen gereedschap, smering of vet nodig. 
Een pluspunt is ook dat de afneembare trekhaak onder-
houdsvrij is. Er wordt een afdekkapje bijgeleverd. Deze 
kunt u na ontgrendeling van de trekhaak in de huls schui- 
ven. De huls is hierdoor volledig afgedekt. Dit voorkomt 
dat er viezigheid achterblijft. Een derde voordeel van de 
afneembare trekhaak is dat uw kofferklep beter bereik-
baar is. Hierdoor is uw kofferbak makkelijker te beladen. 
Er zit bij het in- en uitladen immers geen trekhaak in de 
weg. Bij onze afneembare trekhaken leveren we een 
opbergzak. Zo kunt u de trekhaak opbergen in uw auto 
zonder dat het interieur vuil wordt. 

Veiligheid
De afneembare trekhaak biedt u dezelfde veiligheid  

 
 
 
 
en kracht als een vaste trekhaak. Ook de afneembare 
trekhaak kan de verticale aslast en het aanhangwagenge-
wicht, zoals opgegeven door autofabrikanten, maximaal 
benutten. Het vergrendelingssysteem is op deze maxi- 
male waarden en onder de meest extreme rijomstan-
digheden uitgebreid getest.     
 
Anti-diefstalslot™
De afneembare trekhaken zijn diefstalbestendig. De 
kogel beschikt over een permanent beveiligingsslot met 
sleutel. Deze kunt u gebruiken op de momenten dat u 
er voor kiest uw kogel in de huls te laten zitten. Het slot 
vormt qua design een geheel met de trekhaak. 

Brink afneembare trekhaken
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Brink BMU 
Verticaal afneembare trekhaak 

Bent u op zoek naar een trekhaak voor uw auto die na gebruik volledig onzichtbaar te 
maken is? Dan is de verticaal afneembare trekhaak van Brink dé oplossing. U kunt de 
kogel uitnemen en opbergen in uw kofferbak en de stekkerplaat achter de bumper weg-
draaien.    
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Innovatie
De verticaal afneembare trekhaak van Brink biedt u een 
volledig onzichtbare oplossing na afname van de kogel. 
Dit maken we mogelijk, omdat de huls waar u de kogel 
van onderen in vergrendelt verborgen blijft achter uw 
bumper. Omdat ook de stekkerplaat achter de bumper 
weg te draaien is, kunt u niet zien dat de auto is uitgerust 
met een trekhaak.     

Gebruiksgemak
De verticaal afneembare trekhaak werkt heel eenvoudig. 
Bij de vergrendeling van de trekhaak steekt u de kogel 
van onderen in de huls met een verticale beweging. Door 
de bal van de kogel vervolgens licht naar beneden te 
drukken, vergrendelt de trekhaak vanzelf. Twee handelin-
gen zijn ook genoeg om de kogel weer te ontgrendelen. 
Door met uw hand de draaiknop eerst naar de kogel te 
duwen en daarna met de duim in een vloeiende beweging 
naar boven te draaien ontgrendelt u de kogel. Vervolgens 
kunt u deze afnemen en opbergen in uw kofferbak. Tot 
slot kan de stekkerplaat met een simpele draaibeweging 
achter de bumper gedraaid worden.  

 
 
Ergonomische bediening
De draaiknop van de verticaal afneembare trekhaak heeft 
een ergonomisch design. U kunt de knop comfortabel 
bedienen doordat uw vingers, hand, pols en arm een 
natuurlijke houding hebben bij het vastpakken van de 
draaiknop. Hierdoor kunt u bij de ontgrendeling met een 
minimale krachtsinspanning een optimale krachtover-
brenging tot stand brengen.

Duidelijke instructies
De ontgrendeling van de verticaal afneembare trekhaak 
kunt u handig en snel uitvoeren. Op de draaiknop worden 
met pijlen de twee opeenvolgende handelingen voor de 
ontgrendeling zichtbaar gemaakt.  

Veiligheid
De verticaal afneembare trekhaak biedt honderd procent 
veiligheid. Omdat de kogel stabiel in de huls ligt, kan de 
trekhaak na vergrendeling nooit loskomen uit de huls. 
Het systeem van de verticaal afneembare trekhaak is 
zelfs zo ontworpen dat deze bij een toenemende verti-
cale last vaster in de huls grijpt.  

 
 
Hoorbare vergrendeling
De vergrendeling van de verticaal afneembare trekhaak 
kunt u goed horen. Dankzij een Ergoclick™ hoort u een 
duidelijke klik bij het vergrendelen van de kogel. Hierdoor 
krijgt u de bevestiging dat de haak goed vergrendeld is.
 
Zichtbare vergrendeling
De vergrendeling van de verticaal afneembare trekhaak 
kunt u eenvoudig aflezen. In de draaiknop is een 
kleurindicatie ingebouwd, welke bestaat uit kleurcodes. 
Groen is een succesvolle vergrendeling. Rood vraagt om 
een nieuwe poging.  

Verticaal afneembare trekhaak

Stap 1. Stap 2. Stap 3.
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Brink BMA 
Diagonaal afneembare trekhaak 
 
Zoekt u een afneembare trekhaak, die uitblinkt in gebruiksvriendelijkheid? Dan komt u 
uit bij de diagonaal afneembare trekhaak. Bij geen enkel ander afneembaar systeem is de 
kogel zo snel en met zo weinig inspanning te ver- en ontgrendelen. Bijkomend voordeel is 
dat de huls van de trekhaak na afname grotendeels onzichtbaar blijft. 
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Innovatie
De diagonaal afneembare trekhaak biedt u veel gebruiks-
gemak. De huls blijft na afname van de kogel deels zicht-
baar. Hierdoor kunt u de huls bij de plaatsing van de kogel 
eenvoudig lokaliseren. Slechts door te bukken heeft u al 
genoeg zicht. Ook bij dit systeem draait de stekkerplaat 
volledig weg achter de bumper. Als u zich na afname 
staand rond uw auto beweegt, springt de huls overigens 
niet tot nauwelijks in het oog.                    

Gebruiksgemak
De diagonaal afneembare trekhaak kunt u heel eenvou- 
dig bedienen. Bij de vergrendeling van de trekhaak steekt 
u de kogel met een diagonale beweging van onderen in 
de huls. Door de bal van de kogel vervolgens licht naar 
beneden te drukken, vergrendelt de trekhaak vanzelf. 
Twee handelingen zijn ook genoeg om de kogel weer te 
ontgrendelen. Door met uw hand de draaiknop eerst naar 
de kogel te duwen en daarna met de duim in een vloei- 
ende beweging naar beneden te draaien, ontgrendelt 
de kogel al. Vervolgens kunt u deze afnemen en in uw 
kofferbak leggen.

Ergonomische bediening
De draaiknop van de diagonaal afneembare trekhaak, 

SmartTurn™ genoemd, heeft een ergonomisch design.  
De knop kunt u comfortabel bedienen doordat uw 
vingers, hand, pols en arm een natuurlijke houding heb-
ben bij het vastpakken van de draaiknop. Hierdoor kunt u 
bij de ontgrendeling met een minimale krachtsinspanning 
een optimale krachtoverbrenging tot stand brengen. De 
ontgrendeling van de diagonaal afneembare trekhaak 
gaat handig en snel. Op de draaiknop worden met pijlen 
de twee opeenvolgende handelingen voor de ontgrende-
ling zichtbaar gemaakt. De gebruiksvriendelijkheid wordt 
extra vergroot door de draairichting van de knop. Deze 
heeft een neerwaartse beweging, waardoor uw hand bij 
bediening van de knop wegdraait van de bumper van de 
auto. Hierdoor ontstaat er steeds meer ruimte voor uw 
hand tussen de bumper en de draaiknop om de ontgren-
deling probleemloos uit te voeren. 

Veiligheid
De diagonaal afneembare trekhaak biedt honderd pro-
cent veiligheid. Omdat de kogel stabiel in de huls ligt, 
kan de trekhaak na vergrendeling nooit loskomen uit de 
huls. De draaiknop is zo ontworpen dat de draairichting 
tegengesteld is aan de rijrichting van de auto. Zelfs in 
ongebruikelijke situaties is het hierdoor onmogelijk voor 
de trekhaak om onder het rijden los te schieten.  

Verder is de diagonaal afneembare trekhaak uitgerust 
met Safelock™. Dit systeem zorgt ervoor dat u de kogel 
altijd op de enige en juiste manier plaatst.  
 
Hoorbare vergrendeling 
De vergrendeling van de diagonaal afneembare trekhaak 
kunt u goed horen. Dankzij een Ergoclick™ hoort u een 
duidelijke klik bij het vergrendelen van de kogel. Hierdoor 
krijgt u de bevestiging dat de haak goed vergrendeld is. 
 
Zichtbare vergrendeling
De vergrendeling van de diagonaal afneembare trekhaak 
kunt u eenvoudig aflezen. In de draaiknop is een 
kleurindicatie ingebouwd, welke bestaat uit kleurcodes. 
Groen is een succesvolle vergrendeling. Rood vraagt om 
een nieuwe poging.  

Diagonaal afneembare trekhaak

Stap 1. Stap 2. Stap 3.
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Brink RMC Kit 
Fietsendrageroplossing 

Houdt u van fietsen, maar mag uw auto volgens de voorschriften van de autofabri-
kant geen aanhangwagengewicht trekken? Dan verhelpt de fietsendrageroplossing 
van Brink uw probleem. Met dit systeem mag en kunt u niet trekken, maar wel dra-
gen. Nagenoeg alle fietsendragers passen op deze draagoplossing. 





39 

 

Innovatie
Als fietsliefhebber en bezitter van een elektrische of 
hybride auto kunt u nu toch aan uw hobby toekomen. 
Door een gebrek aan vermogen, overbelasting van het 
accupakket of overschrijding van de co2-uitstootnorm 
kunnen de meeste milieuvriendelijke auto’s dan wel geen 
horizontale treklast aan, wat verticale draaglast betreft is 
het een ander verhaal. Vanuit dat gegeven ontwikkelden 
we voor u een draagversie van de afneembare trekhaak, 
de fietsendrageroplossing. 

Gebruiksgemak  
De fietsendrageroplossing is zeer eenvoudig in gebruik. 
Bij de vergrendeling van deze diagonaal afneembare 
draagoplossing steekt u de kogel met een horizontale 
beweging in de huls. Door de bal van de kogel vervolgens 
licht naar beneden te drukken vergrendelt deze vanzelf. 
Twee handelingen zijn ook genoeg om de kogel weer 
te ontgrendelen. Door met uw hand de draaiknop eerst 
naar de kogel te duwen en daarna met de duim in een 
vloeiende beweging naar beneden te draaien ontgren-
delt de kogel al. Vervolgens kunt u deze afnemen. De 
gebruiksvriendelijkheid wordt extra vergroot door de 
draairichting van de knop. Deze heeft een neerwaartse 
beweging, waardoor uw hand bij bediening van de knop 
wegdraait van de bumper van de auto. Hierdoor ontstaat 
er steeds meer ruimte voor uw hand tussen de bumper 
en de draaiknop om de ontgrendeling probleemloos uit 
te voeren. 

Ergonomische bediening
De draaiknop op de kogel van de fietsendrageroplossing 
heeft een ergonomisch design. De knop, SmartTurn™ 
genoemd, is comfortabel te bedienen doordat uw 
vingers, hand, pols en arm een natuurlijke houding heb-
ben bij het vastpakken van de draaiknop. Hierdoor kunt u 
bij de ontgrendeling met een minimale krachtsinspanning 
een optimale krachtoverbrenging tot stand brengen. De 
ontgrendeling van de kogel van de fietsendrageroplos- 
sing gaat handig en snel. Op de draaiknop worden met 
pijlen de twee opeenvolgende handelingen voor de ont-
grendeling zichtbaar gemaakt.

Veiligheid
De fietsendrageroplossing biedt optimale veiligheid. Om 
er voor te zorgen dat u hem echt alleen gebruikt voor het 
dragen van een fietsendrager is er op de bal van de kogel 
een beveiligingsmechanisme bevestigd. Een stripje op de 
bovenkant zorgt ervoor dat er geen enkel trekobject aan 
de kogel van de fietsendrageroplossing gekoppeld kan 
worden. Omdat de kogel stabiel in de huls ligt, kan deze 
na vergrendeling nooit loskomen uit de huls. De draai-
knop is zo ontworpen dat de draairichting tegengesteld 
is aan de rijrichting van de auto. Zelfs in ongebruikelijke 
situaties is het hierdoor onmogelijk voor de kogel van 
de fietsendrageroplossing om onder het rijden los te 
schieten.   
 
 

Hoorbare vergrendeling 
De vergrendeling van de kogel van de fietsen-
drageroplossing kunt u goed horen. Dankzij een Ergo-
click™ hoort u een duidelijke klik bij het vergrendelen. 
Hierdoor krijgt u de bevestiging dat de kogel goed 
vergrendeld is. 
 
Zichtbare vergrendeling
De vergrendeling van de kogel van de fietsen-
drageroplossing kunt u eenvoudig aflezen. In de draai- 
knop is een kleurindicatie ingebouwd, welke bestaat uit 
kleurcodes. Groen is een succesvolle vergrendeling. Rood 
vraagt om een nieuwe poging.

Fietsendrageroplossing

Stap 1. Stap 2. Stap 3.
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Brink MX 

Wegdraaibare trekhaak 

Gebruikt u uw trekhaak regelmatig, vindt u het design van uw auto erg belangrijk en wilt 
u optimaal gebruiksgemak? De wegdraaibare trekhaak biedt u deze combinatie. In opge-
borgen toestand wijst niets op de aanwezigheid van een trekhaak onder uw auto, maar 
met een simpele handbeweging is de trekhaak al klaar voor gebruik. 
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Innovatie
Met de wegdraaibare trekhaak hoeft u geen losse kogel 
meer in uw kofferbak te leggen en beschikt u over een 
trekhaak die het design van uw auto intact laat. Daarmee 
appelleert de wegdraaibare trekhaak aan al uw wensen. 
Brink beschikt al over een zeer breed assortiment 
wegdraaibare trekhaken. Kijk op www.brink.eu voor de 
beschikbare trekhaken voor uw auto. 

Gebruiksgemak
Met een wegdraaibare trekhaak is uw kofferklep prima 
bereikbaar en uw kofferbak eenvoudig te beladen. Er zit 
bij het in- en uitladen immers geen trekhaak in de weg. 
Pluspunten zijn ook dat de wegdraaibare trekhaak on-
derhoudsvrij is en de bediening uiterst eenvoudig werkt. 
Door te trekken aan een hendel onder de auto komt de 
kogel achter de bumper tevoorschijn. Door de bal van de 
kogel vast te pakken met uw hand kan deze met een mini-
male krachtsinspanning naar binnen worden geduwd.  
Tijdens deze draaibeweging maakt de trekhaak een 
kleine opwaartse beweging totdat hij met een klik ver-
grendelt. Twee handelingen zijn ook genoeg om de kogel 
weer te ontgrendelen. Door met uw hand de draaiknop 
op de kogel eerst richting de kogel te duwen en daarna 

met de duim in een vloeiende beweging naar beneden 
te draaien ontgrendelt de kogel al. Vervolgens pakt u 
met de hand de bal op de kogel vast en draait deze weer 
richting de bumper. In een vloeiende draaibeweging klikt 
de kogel achter de bumper.  
 
Ergonomische bediening
De draaiknop van de handmatig wegdraaibare trekhaak 
heeft een ergonomisch design. De knop is comfortabel 
te bedienen doordat uw vingers, hand, pols en arm een 
natuurlijke houding hebben bij het vastpakken van de 
draaiknop. Hierdoor kunt u bij de ontgrendeling met een 
minimale krachtsinspanning een optimale krachtover-
brenging tot stand brengen. De ontgrendeling van de 
handmatig wegdraaibare trekhaak kunt u handig en snel 
uitvoeren. Op de draaiknop wordt met een pijl de hande-
ling voor de ontgrendeling zichtbaar gemaakt.

Veiligheid
De wegdraaibare trekhaak biedt dezelfde veiligheid en 
hetzelfde trekvermogen als een vaste trekhaak. De kogel 
blijft ook nu altijd verbonden met de huls, waardoor hij 
nooit los kan schieten onder het rijden. 

Hoorbare vergrendeling
De vergrendeling van de handmatig wegdraaibare 
trekhaak kunt u goed horen. Dankzij een Ergoclick™ 
hoort u een duidelijke klik bij het vergrendelen van de 
kogel. Hierdoor krijgt u de bevestiging dat de haak goed 
vergrendeld is.

Zichtbare vergrendeling
De vergrendeling van de handmatig wegdraaibare 
trekhaak is eenvoudig af te lezen. In de draaiknop is een 
kleurindicatie ingebouwd, welke bestaat uit kleurcodes. 
Groen is een succesvolle vergrendeling. Rood vraagt om 
een nieuwe poging.  

Wegdraaibare trekhaak

Stap 1. Stap 2. Stap 3.
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Brink trekhaakbekabeling  

Met de autospecifieke trekhaakbekabeling van Brink bent u zeker van een optimale 
verbinding tussen uw auto en uw aanhanger, fietsendrager of caravan. Een veilige rit zit 
namelijk naast de trekhaak die onder uw auto is gemonteerd ook in de bekabeling die het 
getrokken object of de fietsendrager van stroom voorziet. Bij Brink heeft u de keuze uit 
trekhaakbekabeling met zeven- en dertienpolige stekkerdoos. Dit biedt u de moge- 
lijkheid de stekkerdoos van de kabelset af te stemmen op het object dat u wilt trekken of 
dragen.
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Zeven- of dertienpolig
Voor een kleine, ongeremde aanhanger en fietsendragers 
zijn zevenpolige stekkerdozen voldoende. Alle wettelijk 
verplichte verlichtingsfuncties zijn hiermee gewaarborgd. 
Een dertienpolige stekkerdoos biedt u de mogelijk-
heid voor het gebruik van constante stroom en contact 
geschakelde stroom. Constante stroom heeft u nodig 
indien u de binnenverlichting, waterpomp en/of koelkast 
wilt laten functioneren tijdens de rit naar uw bestem-
ming. Contact geschakelde stroom heeft u nodig indien u 
de accu van uw caravan gebruikt tijdens een tussenstop. 
Tijdens de rit wordt de accu van stroom voorzien. Als u  
tijdens de stop het contact van uw auto uitschakelt, 
wordt ook de stroomvoorziening naar de accu van uw 
caravan uitgeschakeld. Op deze manier kunt u gebruik 
maken van de accu in uw caravan zonder dat u de accu in 
uw auto belast.

Innovatie
Moderne auto’s zijn van steeds meer en uitgebreidere 
elektronische systemen voorzien. Brink volgt al deze 
hightech ontwikkelingen op de voet. Zo sluiten al onze 
kabelsets naadloos op de meest geavanceerde elektron-
ica van uw auto aan . Hierdoor neemt uw auto ook met 
aanhanger de juiste veiligheidsmaatregelen. Daarnaast 

zijn de stekkers van onze kabelsets in veruit de meeste 
gevallen speciaal gemaakt voor de contrastekkers in 
uw auto. Deze zogenaamde plug and play-aansluitingen 
zorgen ervoor dat onze kabelsets snel en eenvoudig aan 
te sluiten zijn. 

Gebruiksgemak 
Met een Brink kabelset worden altijd de juiste gegevens 
naar de boardcomputer van uw auto verstuurd. Verve-
lende storingen worden zo voorkomen. Onze kabelsets 
zijn uitgerust met de modernste modules. Dit biedt de 
volgende voordelen:  
 
Automatische verlichtingsvertaling
De basisfunctie van een kabelset is om uw fietsendrager, 
aanhanger of caravan van stroom te voorzien. Dit zorgt 
ervoor dat ook de rem-, knipper- en achteruitrijlichten 
van het getrokken of gedragen object functioneren. Met 
een voertuigspecifieke kabelset van Brink kunt u hier van 
op aan. 
 
Uitschakeling Park Distance Control
Parkeersensoren registreren objecten in de buurt van uw 
auto. Indien u een aanhanger, caravan of fietsendrager 
op uw trekhaak monteert, wordt deze ook geregistreerd 

als obstakel zodra u uw auto in zijn achteruit zet. De 
voertuigspecifieke kabelsets van Brink bieden in veruit de 
meeste gevallen de mogelijkheid om deze zogenaamde 
Park Distance Control (PDC) uit te schakelen, zodra de 
stekker van de fietsendrager, caravan of aanhanger in de 
stekkerdoos wordt gestoken. 

Trekhaakbekabeling 





49 

 

Veiligheid 
Doordat Brink gebruik maakt van hetzelfde merk en 
type connectoren als in uw voertuig, maken we uiterst 
betrouwbare verbindingen. Hierdoor is het risico op 
beschadiging van de voertuigbekabeling en voertuigelek-
tronica nihil. Daarnaast zijn onze kabelsets uitgerust met 
de modernste modules, die de veiligheidssysemen van 
uw auto maximaal ondersteunen.

Check Control
Check Control (CC) is een lampcontrole systeem, 
waarmee de werking van de achterlichten, remlichten, 
knipperlichten en/of mistlichten van uw auto worden 
gecontroleerd. Bij een defect aan een van de lichten ver-
schijnt er een waarschuwing middels een controlelamp-
je, symbool of tekst op uw dashboard. Onze kabelsets 
ondersteunen deze functie van het voertuig. Eventuele 
defecten in de verlichting van uw aanhanger ziet u hier-
door ook op uw dashboard verschijnen.  
 
Mistlamp aansluiting/uitschakeling
Onze kabelsets zijn uitgerust met een aansluiting die het 
mistlicht ook op de aanhanger, fietsendrager of caravan 
laat zien. Tegelijkertijd kan dit systeem de mistlichten op 
de auto uitschakelen. Dit voorkomt dat u wordt verblind 
door de weerkaatsing van het licht in de aanhanger of 
caravan via de (binnen)spiegels van uw auto. 

Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control (ACC) is een systeem dat aan-
wezig is in de nieuwere auto’s van dit moment. Deze au-
to’s zijn uitgerust met een radarsysteem dat voorgangers 
‘ziet’. Op basis van deze gegevens is de auto in staat om 
zelf gas terug te nemen of te remmen. Zo wordt het an-
ticiperen op andere auto’s voor u een stuk gemakkelijker 
gemaakt. In onze kabelsets is een module ingebouwd die 
het adaptive cruise control-systeem alert maakt op het 
extra gewicht van het te trekken object achter de auto. In 
de anticipatie houdt uw auto hier rekening mee zodra u 
een aanhanger aangekoppeld heeft. Overigens kunt u te 
allen tijde ingrijpen en het systeem weer uitschakelen. 
 
C2 controle
C2 controle is een systeem dat aangeeft dat een knipper-
licht van uw aanhanger, fietsendrager of caravan defect 
is. Dit wordt aangegeven door middel van een visuele 
of auditieve melding. In Duitsland, Oostenrijk en het 
Verenigd Koninkrijk is dit verplicht.

Elektronisch Stabilisatie Programma 
Het Elektronisch Stabilisatie Programma (ESP) verhindert 
dat uw auto in kritieke situaties – zoals tijdens een drei-
gende slip – uitbreekt. Via het motormanagement van uw 
auto worden één of meer wielen afgeremd waardoor uw 
auto weer stabiel op de weg komt. Dit gaat razendsnel en 

u merkt vaak niets van het ingrijpen van de elektronica. 
Zo blijft u altijd veilig op de weg. 
 
Trailer Stabilisatie Programma
Het Trailer Stabilisatie Programma (TSP) verhindert dat 
uw auto mét aanhanger in kritieke situaties – zoals tijdens 
een dreigende slip – uitbreekt. Zodra het gevaarlijke slin-
geren van een aanhanger begint, reageert het systeem 
binnen enkele milliseconden en stabiliseert onmiddellijk 
uw auto en aanhanger. Let op! TSP wordt alleen onder- 
steund bij gebruik van een voertuigspecifieke kabelset, 
die communiceert met de boardcomputer van uw auto. 
Brink levert deze kabelsets.

Trekhaakbekabeling 



50 

 



51 

 

Brink.eu 

Wilt u weten welke trekhaak en kabelset uit ons brede assortiment geschikt is voor uw auto? Bezoek dan 
onze gebruiksvriendelijke website Brink.eu. In drie eenvoudige stappen kunt u op brink.eu de juiste trekhaak 
voor uw auto vinden. Bij stap 1 kunt u in de trekhakenzoeker het kenteken van uw auto ingeven. Bij stap 2 
toont de website alle beschikbare trekhaken (flenskogels, vast, afneembaar of wegdraaibaar) en de juiste ka-
belsets (met zeven- of dertienpolige stekkerdoos) voor uw auto. Als u uw keuze voor de gewenste producten 
gemaakt heeft, volgt er bij stap 3 een keuzeoptie waar u de dichtstbijzijnde Brink montagepartner kan vin-
den. Daar kan het monteren van de trekhaak en kabelset op afspraak plaatsvinden. U betaalt altijd na afloop 
van de montage en bij volledige tevredenheid over het eindresultaat. Voor onze professionele montagepart-
ners heeft Brink.eu een aparte login. Ook zij kunnen volgens eenzelfde stappenproces op zoek naar de beste 
trekhaak voor u als klant.
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Brink Towing Systems BV

P.O. Box 24, 7950 AA Staphorst, The Netherlands

T  +31 (0) 522 469 555

F  +31 (0) 522 469 788

info@brink.eu

www.brink.eu


