Brink verticaal afneembare trekhaak

Premium kwaliteit
Bij Brink kunt u kiezen uit een breed assortiment trekhaken.
Voor nagenoeg elke autotype hebben we een trekhaak in
meerdere varianten ontwikkeld. We onderscheiden de flenskogels, de vaste, afneembare en wegdraaibare trekhaak.
Hoewel elk type trekhaak zijn eigen specifieke eigenschappen heeft, hebben ze qua innovatie, gemak en veiligheid ook
overeenkomsten die u premium kwaliteit verzekeren.

Innovatie
Maximaal trekgewicht en asbelasting
De technische specificaties van uw auto bepalen het maximale
(horizontale) trekgewicht en de maximale (verticale) 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 centimeter bij maximale belasting.
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.

Gebruiksgemak
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 eenvoudig koppelen. Al onze trekhaakoplossingen voorzien we
van een uniek geïntegreerd oog, welke altijd bevestigd is aan
de kogelplaat. Hoewel onzichtbaar, is dit oog eenvoudig te
lokaliseren.
Ruime draaihoek
Met een trekhaak van Brink kunt u elke bocht probleemloos
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 ALKO koppeling bochten probleemloos en zonder zorgen over
schade aan uw bumper kunt nemen.

Veiligheid
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 autofabrikanten. Om
u extra zekerheid te bieden, hebben we deze eisen ook nog
eens naar eigen normen verzwaard.
Uitgebreide testen
Bij Brink beschikken we over een geavanceerd testcentrum.
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. Dé garantie voor jaren zorgeloos en
aangenaam gebruik.
Kwalitatieve montage
Brink werkt intensief samen met geselecteerde garages, 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.
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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 wegdraaien.
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Innovatie
Met de verticaal afneembare trekhaak heeft u niet langer permanent een trekhaak achter uw auto, maar er binnen enkele
seconden wel altijd een bij de hand. De verticaal afneembare
trekhaak biedt u een volledig onzichtbare oplossing. De huls
waar u de kogel van onderen in vergrendelt, blijft verborgen
achter uw bumper. Omdat ook de stekkerplaat achter de
bumper weg te draaien is, kunt u na afname niet zien dat uw
auto is uitgerust met een trekhaak.

Gebruiksgemak
Bij de verticaal afneembare trekhaak leveren we een afdekkapje en opbergzak. Het afdekkapje kunt u na afname van
de kogel in de huls schuiven, wat voorkomt dat er viezigheid in
achterblijft. In de opbergzak kunt u de kogel opbergen, zodat
uw interieur niet vuil wordt. Een groot voordeel is dat er na
afname van de kogel geen trekhaak meer in de weg zit bij het
gebruik van uw kofferklep of het beladen van uw kofferbak.
Eenvoudige bediening
Bij de plaatsing 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. 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 weer. Vervolgens
kunt u deze afnemen en opbergen in uw kofferbak. Tot slot
kan de stekkerplaat met een simpele draaibeweging achter
de bumper gedraaid worden. Vieze handen krijgt u niet. Bij
de ver- en ontgrendeling is geen gereedschap, smering of vet
nodig.
Ergonomische draaiknop
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 krachtoverbrenging tot stand brengen.
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Duidelijke instructies
Op de draaiknop maken pijlen de twee opeenvolgende handelingen voor de ontgrendeling zichtbaar.

Veiligheid
De verticaal afneembare trekhaak kan de verticale aslast en
het aanhangwagengewicht, zoals opgegeven door autofabrikanten, maximaal benutten. Het vergrendelingssysteem is op
deze maximale waarden en onder de meest extreme rijomstandigheden uitgebreid getest. 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 verticale last
vaster in de huls grijpt.
Hoorbare en zichtbare vergrendeling
De vergrendeling van de verticaal afneembare trekhaak kunt
u goed horen dankzij een Ergoclick™. Ook is de vergrendeling
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.
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.
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