
Brink trekhaken

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 wereldmarktleider in het ontwerpen, produ- 

ceren, testen en verkopen van flenskogels, vaste, afneembare en weg- 

draaibare trekhaken met bijpassende stroomvoorziening (kabelsets).  
Zowel voor toonaangevende autofabrikanten, professionele mon-

tagebedrijven als consumenten, 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. 

 

Motto

Your perfect fit is de centrale beleving van waaruit we bij Brink werken. 

Of u nu op vakantie 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 lei- 

den. 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. Datzelf-

de geldt als u als zakelijke gebruiker richting uw professionele klus rijdt. 

 

Premium kwaliteit

Hoewel elk type Brink trekhaak zijn eigen specifieke eigenschappen 

heeft, hebben ze op het gebied van innovatie, gebruiksgemak en veilig-

heid ook overeenkomsten die u premium kwaliteit verzekeren. 
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Flenskogels

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 elk 

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.

 

Voordelen 

 • Onderhoudsvrij 

 • Permanent beschikbaar 

 • Meest schappelijke prijs 

 • Gaat hele levensloop van auto mee

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.

 

Voordelen 

• In hoogte verstelbaar

• Permanent beschikbaar 

• Voor het zwaardere werk 

• Uitwisselbaar voor andere koppelsystemen  

 

Innovatie

• Duurzaam

• Stijlvol design

• Licht van gewicht

Gebruiksgemak

• Ruime draaihoek

• Op maat gemaakt

• Uniek geïntegreerd oog

Veiligheid

• Uitgebreide testen

• Kwalitatieve montage

• Verzwaarde normering
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Innovatie

• Diagonaal afneembaar

• Huls makkelijk bereikbaar 

• Kogel eenvoudig te plaatsen

• Beschikbaar binnen seconden

Gebruiksgemak

• Onderhoudsvrij

• Opbergzak voor kogel

• Zichtbare instructies voor bediening 

• Ergonomische draaiknop voor afname   

Veiligheid

• Anti-diefstalslot 

• Maximale verticale draaglast

• Hoor- en zichtbare vergrendeling 

• Veiligheidsstrip uitsluitend voor fietsendragers  
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Innovatie

• Onzichtbaar

• Wegdraaibaar

• Direct beschikbaar

• Kogel mee gevormd met bumper

Gebruiksgemak

• Onderhoudsvrij

• Eenvoudige activatie met hendel onder auto

• Ergonomische draaiknop voor ontgrendeling

• Kogel na gebruik achter bumper op te bergen

Veiligheid

• Kogel altijd verbonden met huls   

• Zelfde kracht als vaste trekhaak

• Hoor- en zichtbare vergrendeling 

• Maximaal trekgewicht en asbelasting
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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 opgeborgen toestand wijst niets 

op de aanwezigheid van een trekhaak onder uw auto, maar met een 

simpele handbeweging is de trekhaak al klaar voor gebruik.

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 kof-

ferbak en de stekkerplaat achter de bumper wegdraaien.   

Zoekt u een afneembare trekhaak, die uitblinkt in gebruiksvriende- 

lijkheid? 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.

Houdt u van fietsen, maar mag uw auto volgens de voorschriften van 

de autofabrikant geen aanhangwagengewicht trekken? Dan verhelpt de 

fietsendrageroplossing van Brink uw probleem. Met dit systeem mag 

en kunt u niet trekken, maar wel dragen. Nagenoeg alle fietsendragers 

passen op deze draagoplossing. 
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