
Brink vaste trekhaak  
en flenskogel



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 flens- 
kogels, de vaste, afneembare en wegdraaibare trekhaak. 
Hoewel elk type trekhaak zijn eigen specifieke eigenschap-
pen 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) asbelas- 
ting die uw auto aankan. De trekhaken van Brink zijn zo 
ontwikkeld dat u deze specificaties tot het uiterste kunt be-
nutten. 

Stijlvol design
Onze kogels hebben een stijlvol design, omdat we ze op bijna 
elke manier kunnen buigen. Hierdoor is Brink in staat auto-
specifiek 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 we- 
rende 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 beladingge-
gevens 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 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 AL-
KO 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, auto-
dealers en fastfitters. Dit zijn gekwalificeerde montage- 
stations 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



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. 

Brink 
Flenskogels 

Bent u in het bezit van een bestelbus, pick up of chassis- 
cabine? 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. 

Verlaagde viergats
De verlaagde viergats flenskogel is ide-
aal 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 centime-
ter hoogte blijven.    

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

Tweegats
De tweegats flenskogel kunt u in 
hoogte verstellen als de flensplaat waa-
rop hij gemonteerd wordt niet uit twee, 
maar uit vier koppelpunten bestaat. De 
tweegats flenskogel kunt u dan zowel 
op de bovenste als onderste twee kop-
pelpunten van de flensplaat laten mon-
teren. 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 koppelstystemen (zoals  
de vangmuilkoppeling, de klauwkop-
peling en de kogel-pencombinatie) 
gebruiken. Op deze flensplaat passen 
de genoemde koppelsystemen precies. 
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