
1 
 

 • Your perfect fit
Trainingsboek



2 
 

3 
 

Assortiment kabelsets
 Polariteit 38
 Brink universeel 43
	 Brink	voertuigspecifiek	 45
 
Assortiment voertuigspecifieke kabelsets 
  Premium kwaliteit 48 

Brink ARB Professional  
		 Aluminium	imperiaal	voor	professionals		 51

Montage Brink trekhaken, kabelsets en ARB
	 Werkvoorbereiding	 52
  
Montage trekhaken
		 Werkzaamheden	 55
  
Montage en activatie kabelsets
		 Werkzaamheden	 59

Montage ARB
		 Werkzaamheden	 65

Brink
		 Your	perfect	fit	voor	monteurs	 71

Over Brink
	 Bedrijfsprofiel	 5
	 Brink	Group	 7
	 Motto	Your	perfect	fit	 8
	 Eerste	keus	voor	autofabrikanten		 11

  
Productontwikkeling trekhaken
	 Onderdelen	 13
	 Research	&	design	 14
	 Testfase	 16

Assortiment trekhaken
		 Brink	vaste	trekhaak	 19
		 Brink	flenskogel	 20
	 Brink	afneembare	trekhaken	 22
	 Horizontaal	afneembare	trekhaak:	Brink	BMC	 25
	 Diagonaal	afneembare	trekhaak:	Brink	BMA	 26
	 Fietsendrageroplossing:	Brink	RMC	Kit	 28
	 Verticaal	afneembare	trekhaak:	Brink	BMU	 30
	 Wegdraaibare	trekhaak:	Brink	MX	 32
 Premium kwaliteit 34

Productontwikkeling kabelsets
		 Onderdelen	 37

Inhoudsopgave



4 
 

5 
 

Over Brink 
Bedrijfsprofiel 
 

• Honderd jaar ervaring
• Duizend trekhaken in assortiment
• 25 miljoen gemonteerde trekhaken wereldwijd

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, produceren, testen 
en verkopen van flenskogels, vaste, afneembare en wegdraaibare trekhaken 
met bijpassende stroomvoorziening (kabelsets). Zowel voor toonaangevende 
autofabrikanten, professionele montagebedrijven als voor 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.
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Over Brink 
Brink Group 
 
• 600 werknemers
• Hoofdkantoor in Staphorst
• Productielocaties in Frankrijk en Zuid-Afrika
• Saleskantoren in Engeland, Denemarken Italië en Polen

Met ons merk Brink maken we onderdeel uit van de Brink Group. In totaal werken er bij 
deze overkoepelende holding zeshonderd werknemers. Ons hoofdkantoor in Nederland 
(Staphorst) biedt ruimte aan zo’n vierhonderd arbeidsplaatsen. Daar zijn we in staat al 
onze werkzaamheden uit te voeren: ontwerp, ontwikkeling, productie en verkoop. 
Vanuit zes landen komt ondersteuning. Zowel in Frankrijk (Betheny) als Zuid-Afrika 
(Pietermaritzburg) beschikt Brink Group over hightech fabrieken voor extra productie. 
Beide locaties doen tevens dienst als saleskantoor, zoals Brink Group deze ook ingericht 
heeft in Engeland (Nuneaton), Denemarken (Holmegaard), Italië (Vittoria di Gualtieri) 
en Polen (Wolsztyn).

Hoofdkantoor in Staphorst
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Over Brink 
Motto Your perfect fit 
 
• Varen met de boot
• Uitwaaien op de fiets
• Op vakantie met de caravan
• Uitvoeren van (professionele) klussen

Your	perfect	fit	is	de	centrale	beleving	van	waaruit	we	bij	Brink	werken.	Of	mensen	nu	op	
vakantie	willen	met	de	caravan,	willen	varen	met	de	boot	of	uit	willen	waaien	op	de	fiets;	
wij stellen hen in staat om een actief leven te leiden. Dit doen we door ze te voorzien van 
de ideale verbinding tussen hun voertuig en het object dat ze er aan willen koppelen. 
Of	het	nou	om	een	fietsendrager,	caravan,	paardentrailer	of	boottrailer	gaat,	dankzij	onze	
trekhaken en kabelsets gaat iedereen met een gevoel van gemak en veiligheid op weg 
naar momenten van ontspanning en vrijheidsbeleving. Datzelfde geldt voor zakelijke 
gebruikers als zij richting hun professionele klus rijden.
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Over Brink 
Eerste keus voor autofabrikanten    

• Officiële toeleverancier
• Al tijdens ontwerpfase auto betrokken
• Betrouwbare en hoogwaardige producten verzekerd
• Snelle levering trekhaak en kabelset na introductie auto

Brink is de eerste keus voor veel autofabrikanten. Onze samenwerking met hen gaat ver. 
We dragen bij aan hun innovatie-, design- en constructieprocessen en verzekeren ze 
betrouwbare 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.
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Productontwikkeling trekhaken 
Onderdelen 
 
Voor de consument is een trekhaak niet meer dan de zwarte haak met de bal erop aan de achterkant 
van hun auto. Achter de bumper is diezelfde trekhaak echter uit vele onderdelen opgebouwd.

Zijplaten
Dit zijn de gedeeltes van de trekhaak die zorgen 
voor de verbinding met het voertuig. Hier wordt 
nauwkeurig elk montagepunt op de juiste locatie 
uitgesneden zodat de montage ten allen tijde 
eenvoudig en snel kan zijn. Erg belangrijk dat 
hier goed aandacht aan besteed wordt tijdens de 
montage omdat dit het enige contact 
met het voertuig is.

Kogelplaten
Deze platen zijn verbonden met de dwarsbalk. 
Hier worden de kogel of de huls aan 
verbonden. De tussenruimte is verschillend, 
afhankelijk of er een vaste, afneembare of 
wegdraaibare trekhaak wordt gemonteerd. 
Bij een vaste trekhaak wordt de kogel met 
bouten tussen de kogelplaten vastgezet. 
Bij een afneembare trekhaak wordt een huls 
tussen de kogelplaten bevestigd. In deze huls 
vindt de vergrendeling van de kogel plaats. 
Een van de kogelplaten is standaard voorzien 
van een geïntegreerd sleepoog.

Huls
Dit gedeelte dient als veilige vergrendeling van de 
afneembare kogel. De wijze waarop de huls tussen de 
kogelplaten geplaatst is, hangt af van het type afneembare 
systeem dat gebruikt wordt. Brink beschikt over een 
verticaal (huls naar beneden geplaatst), diagonaal (huls 
schuin naar voren geplaatst) en horizontaal (huls recht 
naar voren geplaatst) afneembaar systeem. 

Stekkerplaat
Hierop wordt de stekkerdoos gemonteerd. Afhankelijk van het 
voertuig en op basis van het gebruikte trekhaaksysteem wordt 
bepaald of er een vaste of een wegklapbare stekkerplaat wordt 
gemonteerd. Een vaste trekhaak vormt altijd een combinatie 
met een vaste stekkerplaat. Afneembare en wegdraaibare 
systemen beschikken over wegklapbare stekkerplaten. 

Kogel
Dit is het gedeelte waar de koppeling van de aanhanger 
op rust. Deze zijn er in vele maten en soorten. 
Afhankelijk van het voertuig wordt de juiste kogel 
geselecteerd voor een optimaal design dat rekening 
houdt met de wettelijke voorschriften met betrekking tot 
de kogelhoogte en afstand tot de bumper.

Vergrendelmechanisme
Door middel van dit gedeelte kan de 
afneembare kogel worden ver- en 
ontgrendeld uit de huls.

Dwarsbalk
Dit is het balkgedeelte van de trekhaak en 
de basis waar de kogel en de zijplaten aan 
verbonden worden. 
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Productontwikkeling trekhaken 
Research & Design 
 
• Ontwikkeling start met 3D-scan achterkant auto
• Bepalen montagepunten op basis van auto-chassis
• Wettelijke eisen en beladinggegevens autofabrikant vormen uitgangspunt
• Trekhaak past bij design van auto 

3D-scan en ontwerp
Een team van engineers haalt elk nieuw automodel 
naar de werkplaats van het hoofdkantoor in Staphorst. 
Daar wordt de achterkant en onderkant van de auto 
met en zonder bumper met hulp van een lasermeetarm 
minutieus in 3D gescand. Aan de hand van de precieze 
3D-scan tekent R&D een 3D-trekhaak met de meest 
geavanceerde industriële tekenprogramma’s zoals CAD. 
Vervolgens worden alle afzonderlijke onderdelen die 
bij de trekhaak horen ontworpen.

Focuspunten
Bij het ontwerp focust R&D zich op een aantal 
uitgangspunten. De montagepunten aan het chassis 
van de auto en de beladingsgegevens (zoals opgegeven 
door de autofabrikant), de wettelijk gestelde hoogte 
van de kogel en de wettelijk gestelde ruimte tussen de 
bumper en het hart van de kogel vormen de basis. 
Daarnaast is het doel om de trekhaak van zo weinig 
en licht mogelijk materiaal te produceren. Qua uiterlijk 
moet de trekhaak passen bij het design van het auto-
model. Het doel is dat design intact te laten, door een 
onzichtbare oplossing te creëren. Indien mogelijk willen 
we tijdens de montage het demonteren van de bumper 
of het maken van een bumperuitsnede voorkomen. 
Dit heeft meteen weer een gunstige uitwerking op 
de montagetijd, wat ook hoge prioriteit heeft. 

CAD FEM-calculatie
Dankzij het calculatieprogramma CAD FEM laten we op 
het ontwerp een berekening los die inzicht geeft in het 
uitwendige krachtenspel en de daaruit voortvloeiende 
materiaalspanningen en vervormingen. Met een 
kleurensysteem worden zaken als sterkte, stijfheid, 
vermoeiing, vervorming en meer op het scherm 
weergegeven. Deze uitgebreide aanpak zorgt voor 
een	finaal	ontwerp	van	een	trekhaak,	die	perfect	op	
het automodel past waarop hij uiteindelijk 
gemonteerd wordt. 

Zodra er een nieuw automodel op de markt komt, streeft Brink er naar om op 
de introductiedatum een passende trekhaak voor dat betreffende model 
beschikbaar te hebben. De afdeling Research & Design speelt een doorslag-
gevende rol in die doelstelling en heeft daar zo’n acht weken voor nodig. 
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Vermoeiingstest
Eerst wordt een prototype van de trekhaak op een testbank geplaatst ter controle 
van metaalmoeheid, laswerk en geboute verbindingen. Tijdens deze Carlos 3D-test 
ondergaat het prototype gedurende drie dagen en nachten op zijn minst twee 
miljoen bewegingen die de extreemste rijomstandigheden simuleren. Hierbij 
worden zijdelingse krachten en het maximale trek- en draagvermogen nagebootst, 
zoals door de autoconstructeur opgegeven. Een strenge test die voldoet aan de 
Europese	richtlijnen	94/20	en	55R	en	nodig	is	om	goedkeuring	van	de	internationaal	
erkende TÜV-keuringsinstantie te krijgen.

Vloeistoftest
Na de vermoeiingstest volgt de vloeistoftest. Hierbij wordt de geteste prototype 
trekhaak ingespoten met een penetratievloeistof. Deze vloeistof legt eventuele 
ongewenste microscopische scheurtjes naar aanleiding van de vermoeiingstest 
bloot door deze donkerroze te kleuren. 

Statische test
Bij deze test wordt op een testbank het prototype van de kogel achterwaarts uit 
elkaar getrokken en het oog voor de losbreekkabel zelfs in diverse richtingen. 
Deze test bepaalt de maximale belasting die de kogel en het oog aankunnen.

Productontwikkeling trekhaken 
Testfase 

• Geavanceerd testcentrum in Staphorst
• Simulatie van meest extreme rijomstandigheden
• Metingen van veiligheid, duurzaamheid en kracht
• Tests voldoen aan Europese richtlijnen

Vanuit de 3D-tekening produceert Brink een prototype trekhaak. Deze ondergaat 
in ons eigen geavanceerde testcentrum vele kwaliteitstesten, waarin hij 
blootgesteld wordt aan de meest extreme omstandigheden om de veiligheid, 
duurzaamheid en kracht te meten.

Sterktetest boutverbindingen
Om de klemkracht en het juiste aanhaalmoment te bepalen, worden de boutverbindingen 
van het ontwikkelde prototype in een bankschroef vastgezet. Een digitale momentsleutel 
draait de bout aan. Vervolgens registreren sensoren de klemkracht en het juiste aanhaalmo-
ment. Een computer leest de gemeten data in.  

Klimaatkasttest 
Thermische en klimatologische omstandigheden die tijdens de productie, het transport, 
de opslag en het gebruik van een de trekhaak optreden, zijn van invloed op de 
eigenschappen, functionaliteit en duurzaamheid. Daarom voeren we testen uit in 
klimaatkasten om de kwaliteit van het prototype zeker te stellen en te optimaliseren. 
Testen	die	uitgevoerd	worden,	vinden	plaats	tussen	de	-40°C	en	de	85°	Celcius.	
De	duur	van	de	testen	varieert	tussen	de	500	en	850	uur.

Zoutsproeitest
Alle trekhaken voorziet Brink van een corrosie werende coating. Deze moet bestand zijn 
tegen roestvorming door weersinvloeden. Onze genormeerde zoutsproeitest simuleert de 
resultaten van jarenlang gebruik in de praktijk. Tijdens de zoutsproeitest wordt een 
prototype	trekhaak	in	een	temperatuur	van	38°C	gedurende	een	bepaalde	tijd	blootgesteld	
aan een warme, zoute nevel (salt mist). De looptijd van de test kan variëren, waarden van 
480	tot	840	uur	zijn	niet	ongebruikelijk.	De	uitvoering	van	onze	zoutsproeitest	gaat	
volgens	de	internationale	normeringen	ISO9227,	Din50021	en	ASTM	B117.

Precisie meetkamer
Van een prototype trekhaak wordt eerst een serie van vijf trekhaken geproduceerd volgens 
een mal. Een van deze vijf trekhaken gaat ter controle naar de meetkamer. Gekeken wordt of 
de fysieke dimensies van alle onderdelen gelijk zijn aan die van het oorspronkelijke ontwerp, 
gemaakt in een Highend CAD-systeem. Onder andere de hardheid, de oppervlakte en de 
ruwheid van het materiaal ondergaan metingen. Op basis van het prototype wordt een 
productielijn opgestart. In deze productielijn, speelt de meetkamer andermaal een 
belangrijke rol. Steekproefsgewijs ondergaan enkele trekhaken uit de productielijn 
weer metingen om de kleinste afwijkingen ook maar te voorkomen.

Statische test

Zoutsproeitest

Klimaatkasttest
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Assortiment trekhaken 
Brink vaste trekhaak 
 
• Onderhoudsvrij 
• Permanent beschikbaar
• Gaat hele levensloop van auto mee
• Oppassen met Park Distance Control-systemen

Voor frequente gebruikers van een trekhaak is de vaste trekhaak 
ideaal. 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 
beschikbaar voor nagenoeg iedere auto (we hebben voor bijna 

elk model een type een vaste trekhaak ontwikkeld) en heeft 
een vaste trekhaak de meest schappelijke prijs van alle 
trekhaken. In veruit de meeste gevallen zijn de vaste 
trekhaken van Brink geschikt voor auto’s die beschikken 
over het Park Distance Control-systeem (PDC). 
Uitzonderingen hierop staan vermeld op onze website Brink.eu 
en in onze productcatalogus.
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Assortiment trekhaken 
Brink flenskogels  
 
• Permanent beschikbaar
• Voor het zwaardere werk
• In hoogte verstelbaar (tweegats) 
• Uitwisselbaar voor andere koppelsystemen (viergats)
• Voor bedrijfswagens die hoog op de wielen staan (verlaagde viergats)

 

Voor bezitters van een bestelbus, pick up of chassiscabine is de flenskogel van Brink 
uitermate geschikt. 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.

Tweegats
De	tweegats	flenskogel	kan	in	hoogte	verstelt	worden	
als	de	flensplaat	waarop	hij	gemonteerd	wordt	niet	uit	
twee, maar uit vier koppelpunten bestaat. De tweegats 
flenskogel	is	dan	zowel	op	de	bovenste	als	onderste	
twee	bevestigingspunten	van	de	flensplaat	te	
monteren. Met name voor bezitters van een bestelbus 
kan de in hoogte verstelbaarheid handig zijn. Met een 
flensplaat	bestaande	uit	vier	bevestigingspunten	zijn	
ook andere koppelsystemen (zoals de vangmuil-
koppeling en de kogel-pencombinatie) te gebruiken. 
Op	deze	flensplaat	passen	de	genoemde	
koppelsystemen precies. 

Viergats
Met	een	viergats	flenskogel	kunnen	sowieso	andere	
koppelsystemen	gebruikt	worden	op	de	flensplaat.	
De	viergats	flenskogel	kan	namelijk	alleen	worden	
gemonteerd	op	een	flensplaat	met	vier	bevesti-
gingspunten.	De	viergats	flenskogel	is	geschikt	als	
klanten geen behoefte hebben aan in 
hoogte verstelbaarheid. 

Verlaagde viergats
De	verlaagde	viergats	flenskogel	is	ideaal	voor	
bestelbussen, pick ups of chassiscabines die hoog op 
de wielen staan. 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.
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Zichtbare vergrendeling
De vergrendeling van onze 
afneembare trekhaken is eenvoudig 
af te lezen. In de draaiknop is een 
kleurindicatie (SafelockTM) 
ingebouwd, welke bestaat uit 
kleurcodes. Groen is een succes-
volle vergrendeling. Rood vraagt 
om een nieuwe poging.

Hoorbare vergrendeling
Dankzij een ErgoclickTM is een 
duidelijke klik bij het vergrendelen 
van de kogel te horen. Hierdoor 
krijgt de gebruiker de bevestiging 
dat de haak goed vergrendeld is.

Anti-diefstalslotTM

De afneembare trekhaken zijn 
diefstalbestendig. De kogel 
beschikt over een permanent 
beveiligingsslot met sleutel. 
Deze is te gebruiken op de 
momenten dat gebruikers er voor 
kiezen de kogel in de huls te laten 
zitten. Het slot vormt qua design 
een geheel met de trekhaak.

Geen speling
Aan het eind van de kogel van 
is een leeway ingebouwd. Deze 
StabilisatorTM is gepatenteerd en de 
enige in zijn soort. Dit uitschuifbare 
metaal bestaat uit twee afzonder-
lijke delen die met elkaar 
verbonden zijn en vastklikken in 
de kogel. Dit zorgt ervoor dat de 
druk niet uitgevoerd wordt  op het 
uiteinde waar de kogel in de hulst 
klemt. Hierdoor wordt het risico 
van speling van de kogel in de huls 
voorkomen, blijft de kogel stabiel in 
positie en kan Brink de consument 
de meest veilige en geluidloze 
oplossing bieden. 

Assortiment trekhaken 
Brink afneembare trekhaken

• Horizontaal, verticaal en diagonaal systeem
• Zelfde kracht als vaste trekhaak
• Beïnvloedt design van auto niet
• Beschikt over anti-diefstalslot
• Voorzien van duidelijke bedieningsinstructies

Voor klanten die hun trekhaak regelmatig gebruiken en het design van hun auto erg belangrijk vinden, is een af-
neembare trekhaak van Brink de ideale oplossing. We beschikken over vier verschillende typen afneembare trekhak-
en:	de	horizontaal	afneembare	(Brink	BMC),	de	diagonaal	afneembare	(Brink	BMA),	de	fietsendrageroplossing	(Brink	
RMC) en de verticaal afneembare (Brink BMU). 

Innovatie
Er zit niet langer permanent een trekhaak achter de auto, maar de gebruiker heeft er tegelijkertijd wel altijd een bij 
de hand zodra een trekhaak nodig is. Alle afneembare trekhaaksystemen zijn optimaal voorbereid op de belasting 
van	zowel	fietsdragers	(verticale	last)	als	aanhangers	(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 afneembare trekhaak gaat handmatig en uiterst eenvoudig. In een 
paar tellen en met een paar klikken, is het klusje al geklaard. Vieze handen krijgt de gebruiker hierbij niet. Bij de ver- 
en ontgrendeling is geen gereedschap, smering of vet nodig. Een pluspunt is ook dat de afneembare trekhaak on-
derhoudsvrij is. Er wordt een afdekkapje bijgeleverd. Deze kan na ontgrendeling van de trekhaak in de huls worden 
geschoven. De huls is hierdoor volledig afgedekt. Dit voorkomt dat er viezigheid achterblijft. Een derde voordeel van 
de	afneembare	trekhaak	is	dat	de	kofferklep	beter	bereikbaar	is.	Hierdoor	is	de	kofferbak	makkelijker	te	beladen.	Er	
zit bij het in- en uitladen immers geen trekhaak in de weg. Bij onze afneembare trekhaken leveren we een opberg-
zak. Zo is de trekhaak op te bergen in de auto zonder dat het interieur vuil wordt.

Duidelijke instructies
De ontgrendeling van de afneembare trekhaak is handig en snel uit te voeren. Op de draaiknop worden met pijlen 
de twee opeenvolgende handelingen voor de ontgrendeling zichtbaar gemaakt. 

Ergonomische draaiknop
De draaiknop van de afneembare trekhaak heeft een ergonomisch design. De knop is comfortabel te bedienen 
doordat vingers, hand, pols en arm een natuurlijke houding hebben bij het vastpakken van de draaiknop. Hierdoor is 
bij de ontgrendeling met een minimale krachtsinspanning een optimale krachtoverbrenging tot stand te brengen.

Veiligheid
De afneembare trekhaak biedt dezelfde veiligheid en kracht als een vaste trekhaak. Ook de afneembare trekhaak 
kan de verticale aslast en het aanhangwagengewicht, zoals opgegeven door autofabrikanten, maximaal benutten. 
Het vergrendelings-systeem is op deze maximale waarden en onder de meest extreme rijomstandigheden 
uitgebreid getest.
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• Eerste afneembare trekhaak van Brink
• Goede bereikbaarheid van het bedieningsmechanisme
• Kan na vergrendeling nooit loskomen uit huls

De horizontaal afneembare trekhaak is de voorloper van alle 
afneembare systemen (BMA, RMC en BMU) die Brink tegenwoor-
dig produceert. Daarmee heeft de BMC een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van afneembare systemen. Bij de 
horizontaal afneembare trekhaak is de huls volledig zichtbaar 

onder de bumper en dus eenvoudig te lokaliseren. Dit maakt de 
plaatsing van de kogel uiterst eenvoudig. Of de stekkerplaat 
achter de bumper weg te draaien is, hangt bij dit systeem af van 
het design van de auto. Na afname kan de kogel in een opbergzak 
opgeborgen	worden	in	de	kofferbak.	

Assortiment trekhaken 
Horizontaal afneembare trekhaak: Brink BMC
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• Huls eenvoudig te lokaliseren
• In twee handelingen te ver- en ontgrendelen
• Maximaal trekgewicht en asbelasting
• Kan na vergrendeling nooit loskomen uit huls

Als een klant een afneembare trekhaak zoekt die uitblinkt in gebruiksgemak, 
dan komt hij of zij 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. 

Innovatie
De diagonaal afneembare trekhaak biedt veel gebruiksgemak. De huls blijft na afname 

van de kogel deels zichtbaar. Hierdoor is de huls bij de plaatsing van de kogel eenvou-
dig te lokaliseren. Slechts door te bukken heeft de klant al genoeg zicht. Ook bij dit 
systeem draait de stekkerplaat volledig weg achter de bumper. En als de gebruiker zich 
na afname staand rond de auto beweegt, springt de huls niet tot nauwelijks in het oog.    

Gebruiksgemak 
De diagonaal afneembare trekhaak is heel eenvoudig te bedienen. Bij de vergrendeling 
van de trekhaak wordt de kogel met een diagonale beweging van onderen in de huls 
gestoken. 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 de hand de draaiknop eerst naar de kogel te duwen 
en daarna met de duim in een vloeiende beweging naar beneden te draaien, 
ontgrendelt	de	kogel	al.	Vervolgens	is	deze	af	te	nemen	en	in	de	kofferbak	te	leggen.		

Veiligheid
De diagonaal afneembare trekhaak biedt honderd procent veiligheid. Omdat de kogel 
stabiel in de huls ligt, kan de trekhaak na vergrendeling nooit loskomen uit de huls. 
De SmartTurnTM 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.

Assortiment trekhaken 
Diagonaal afneembare trekhaak: Brink BMA 

SmartTurnTM

Het gebruiksgemak van de diagonaal afneem-
bare trekhaak wordt extra vergroot door de 
draaiknop. Deze zogenaamde SmartTurnTM 
heeft een neerwaartse beweging, waardoor 
de hand bij bediening van de knop wegdraait 
van de bumper van de auto. Hierdoor ontstaat 
er steeds meer ruimte voor de hand tussen de 
bumper en de draaiknop om de ontgrendeling 
probleemloos uit te voeren.
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• Diagonaal afneembaar systeem
• Huls eenvoudig te lokaliseren
• Maximale verticale draaglast
• Uitsluitend te gebruiken voor fietsendragers
• Kan na vergrendeling nooit loskomen uit huls

Als	een	klant	van	fietsen	houdt,	maar	met	zijn	of	haar	auto	volgens	de	voorschriften	
van de autofabrikant geen aanhangwagengewicht mag trekken, dan verhelpt de 
fietsendrageroplossing	van	Brink	dat	probleem.	Dit	systeem	kan	en	mag	niets	trekken,	
maar	slechts	dragen.	Nagenoeg	alle	fietsendragers	passen	op	deze	draagoplossing.		

Innovatie
Fietsliefhebber en bezitters van een elektrische of hybride auto kunnen nu toch aan 
hun hobby toekomen. Door een gebrek aan gewicht, vermogen, overbelasting van het 

accupakket	of	overschrijding	van	de	co2-uitstootnorm	kunnen	de	meeste	milieuvrien-
delijke auto’s dan wel geen horizontale treklast aan, wat verticale draaglast betreft is 
het een ander verhaal. Vanuit dat gegeven ontwikkelden we een draagversie van de 
afneembare	trekhaak,	de	fietsendrageroplossing.	Het	toont	aan	dat	Brink	de	kennis	en	
kunde in huis heeft om de steeds complexer wordende technieken van de modernste 
auto’s het hoofd te bieden.

Gebruiksgemak  
De	fietsendrageroplossing	is	zeer	eenvoudig	in	gebruik.	Bij	de	vergrendeling	van	deze	
diagonaal afneembare draagoplossing wordt de kogel met een horizontale beweging 
in de huls gestoken. 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 de hand de draaiknop eerst naar de kogel te duwen en daarna 
met de duim in een vloeiende beweging naar beneden te draaien ontgrendelt de kogel 
al.	Vervolgens	is	deze	af	te	nemen	en	in	de	kofferbak	te	leggen.

Assortiment trekhaken 
Fietsendrageroplossing: Brink RMC Kit

SmartTurnTM

Het gebruiksgemak van de diagonaal afneem-
bare trekhaak wordt extra vergroot door de 
draaiknop. Deze zogenaamde SmartTurnTM 
heeft een neerwaartse beweging, waardoor 
de hand bij bediening van de knop wegdraait 
van de bumper van de auto. Hierdoor ontstaat 
er steeds meer ruimte voor de hand tussen de 
bumper en de draaiknop om de ontgrendeling 
probleemloos uit te voeren.

Veiligheid
De	fietsendrageroplossing	biedt	optimale	veiligheid.	Om	er	voor	te	zorgen	dat	dit	
systeem	echt	alleen	gebruikt	wordt	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. Om te voorkomen dat er een BMA-kogel vergrendelt wordt 
in de RMC-huls is de huls aan een zijde geblokkeerd. Het ontwerp van de RMC-kogel 
is op die blokkade aangepast: de dwarspen is aan een zijde verkort. Omdat de kogel 
stabiel in de huls ligt, kan deze na vergrendeling nooit loskomen uit de huls. 
De SmartTurnTM 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.	
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• Onzichtbaar na afname kogel
• In twee handelingen te ver- en ontgrendelen
• Kan na vergrendeling nooit loskomen uit huls
• Grijpt bij toenemende verticale last vaster in huls

Voor klanten die zoeken naar een trekhaak voor hun auto die na 
gebruik volledig onzichtbaar te maken is, is de verticaal afneem-
bare trekhaak van Brink dé oplossing. De kogel is uit te nemen 
en	op	te	bergen	in	de	kofferbak	en	de	stekkerplaat	achter	de	
bumper weg te draaien. 

Innovatie
De verticaal afneembare trekhaak van Brink biedt een volledig 
onzichtbare oplossing na afname van de kogel. Dit maken we 
mogelijk, omdat de huls waar de kogel van onderen in vergren-
delt wordt, verborgen blijft achter de bumper. Omdat ook de 
stekkerplaat achter de bumper weg te draaien is, is niet te zien 
dat de auto is uitgerust met een trekhaak.
  

Gebruiksgemak 
De verticaal afneembare trekhaak werkt heel eenvoudig. Bij de 
vergrendeling van de trekhaak dient de kogel van onderen in 
de huls gestoken te worden met een verticale beweging. 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 de hand de 
draaiknop eerst naar de kogel te duwen en daarna met de duim 
in een vloeiende beweging naar boven te draaien ontgrendelt 
de kogel. Vervolgens is deze af te nemen en op te bergen in de 
kofferbak.	Tot	slot	kan	de	stekkerplaat	met	een	simpele	draaibe-
weging achter de bumper gedraaid worden.  

Veiligheid
De verticaal afneembare trekhaak biedt honderd procent veilig-
heid. 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.  

Assortiment trekhaken 
Verticaal afneembare trekhaak: Brink BMU
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• Onzichtbaar achter bumper door wegdraaibaar systeem
• Zelfde kracht als vaste trekhaak
• Eenvoudige activatie met hendel onder auto
• Kogel blijft altijd verbonden met auto
• Voorzien van duidelijke bedieningsinstructies   

Gebruikt een klant de trekhaak regelmatig, vindt hij of zij het design van een auto erg 
belangrijk en wordt  optimaal gebruiksgemak verlangt? De wegdraaibare trekhaak 
biedt deze combinatie. In opgeborgen toestand wijst niets op de aanwezigheid van 
een trekhaak onder de auto, maar met een simpele handbeweging is de trekhaak al 
klaar voor gebruik.

Innovatie
Met	de	wegdraaibare	trekhaak	hoeft	er	geen	losse	kogel	meer	in	de	kofferbak	gelegd	
te worden en beschikt de gebruiker over een trekhaak die het design van de auto 
intact laat. Daarmee appelleert de wegdraaibare trekhaak aan alle wensen. Brink 
beschikt al over het breedste assortiment wegdraaibare trekhaken. Daarnaast is de 
wegdraaibare trekhaak de meest compacte in de markt en ook nog eens het lichtst van 
gewicht.

Gebruiksgemak  
Met	een	wegdraaibare	trekhaak	is	de	kofferklep	prima	bereikbaar	en	de	kofferbak	
eenvoudig te beladen. Er zit bij het in- en uitladen immers geen trekhaak in de weg. 

Eenvoudige bediening
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 de hand kan deze met een 
minimale krachtsinspanning naar binnen worden geduwd. Tijdens deze draaibeweging 
maakt de trekhaak een kleine opwaartse beweging totdat hij met een klik 

vergrendelt. Omdat de kogel in zijn eigen baan draait, blijft de bediening licht gaan. 
Twee handelingen zijn ook genoeg om de kogel weer te ontgrendelen. Door met de 
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 kan de bal op de kogel met de hand vastgepakt worden en weer richting 
de bumper gedraaid worden. In een vloeiende draaibeweging klikt de kogel achter de 
bumper.  

Ergonomische draaiknop
De draaiknop van de handmatig wegdraaibare trekhaak heeft een ergonomisch design. 
De knop is comfortabel te bedienen doordat vingers, hand, pols en arm een natuurlijke 
houding hebben bij het vastpakken van de draaiknop. Hierdoor is bij de ontgrendeling 
met een minimale krachtsinspanning een optimale krachtoverbrenging tot stand te 
brengen. De ontgrendeling van de handmatig wegdraaibare trekhaak is handig en snel 

uit te voeren. Op de draaiknop wordt met een pijl de handeling voor de ontgrendeling 
zichtbaar gemaakt.

Onderhoudsvrij
Bovenop de corrosie werende laklaag op de kogel en de huls, hebben we het 
draaimechanisme	behandeld	met	een	extra	teflonlaag.	Hierdoor	is	de	wegdraaibare	
trekhaak volledig bestand tegen alle weersinvloeden.

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

Hoorbare vergrendeling
De vergrendeling van de handmatig wegdraaibare trekhaak kunt u goed horen. 
Dankzij een ErgoclickTM 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.  

Assortiment trekhaken 
Wegdraaibare trekhaak: Brink MX
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Gebruiksgemak 
Met een trekhaak van Brink verzekeren we automobilisten van gebruiksgemak. 
Functionaliteit en eenvoudige bediening zijn in de ontwerpfase belangrijke pijlers. 
Hierdoor voldoet ons gehele assortiment aan de volgende eigenschappen: 

Licht van gewicht 
De trekhaken van Brink zijn heel eenvoudig te hanteren. We maken onze kogels 
en metalen hulponderdelen van hoge sterkte staal, waardoor ze zeer licht van 
gewicht zijn. 

Ruime draaihoek
Met een trekhaak van Brink is elke bocht probleemloos te nemen. Wettelijk dient 
de	afstand	tussen	de	bumper	en	het	hart	van	de	kogel	minimaal	65	millimeter	
te	zijn.	Wij	hanteren	een	grotere	afstand	(80	millimeter),	waardoor	zelfs	met	de	
grootste AL-KO koppeling bochten probleemloos en zonder zorgen over schade 
aan de bumper genomen kunnen worden.

Uniek geïntegreerd oog
De losbreekkabel is met een trekhaak van Brink eenvoudig te koppelen. Al onze 
trekhaakoplossingen voorzien we van een uniek geïntegreerd oog, welke altijd 
bevestigd is aan de kogelplaat. Hoewel onzichtbaar, is dit oog wel eenvoudig te 
lokaliseren.

• Duurzaam, stijlvol en lichtgewicht design
• Trekgewicht en verticale last maximaal te benutten
• Losbreekkabel eenvoudig te koppelen dankzij oog op kogelplaat
• Ruime afstand tussen kogel en bumper voorkomt schade aan auto
• Voldoet aan alle internationale veiligheidseisen

Innovatie 
Brink kan blijvend innovatieve trekhaken aanbieden, omdat we werken met de 
modernste constructie- en productiemethoden. De technieken en materialen die we 
gebruiken, hebben op innovatief vlak vele voordelen.

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

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 de auto. Maar altijd met oog voor de 
wettelijk gestelde hoogte van de kogel: gemeten vanaf de grond 36 tot 
42	centimeter	bij	maximale	belasting.	Zonder	belading	gaan	we	uit	van	een	
afstand	van	45	centimeter	vanaf	de	grond.	

Maximaal trekgewicht en asbelasting
De	technische	specificaties	van	een	auto	bepalen	het	maximale	(horizontale)	
trekgewicht en de maximale verticale last (op de as en het chassis) die een auto 
aankan.	De	trekhaken	van	Brink	zijn	zo	ontwikkelt	dat	deze	specificaties	tot	het	
uiterste te benutten zijn.

Veiligheid 
Met een trekhaak van Brink kan iedere automobilist veilig de weg op. 
We hanteren de hoogste veiligheidsnormen bij de ontwikkeling en productie van 
onze trekhaken. Een trekhaak geven we pas vrij als deze alle tests in ons eigen 
geavanceerde testcentrum heeft doorstaan. 

Internationale richtlijnen
Brink	trekhaken	beantwoorden	aan	alle	internationale	richtlijnen	(DIN-ISO,	ECE	R55,	
Tüv-GS, CityCrash).

Beladingseisen autofabrikanten
Brink trekhaken voldoen aan het maximale aanhangwagengewicht en de maximale 
verticale last zoals door autofabrikanten opgegeven. 

Verzwaarde normering
Om extra zekerheid te bieden aan onze afnemers, hebben we de internationale 
richtlijnen en beladingseisen van autofabrikanten met onze eigen normen verzwaard.

Testen afneembare kogel

Assortiment trekhaken 
Premium kwaliteit
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Kabelboom
Dit is de kabelstructuur die 
zich vertakt door het voertuig 
naar de verschillende 
aansluitpunten en 
aangesloten wordt op 
de stekkerdoos buiten 
het voertuig.

Tules
Deze rubbers zorgen voor een 
waterdichte doorvoering van de kabels 
door het chassis van het voertuig.

Montagehandleiding
Chronologische en duidelijke instructie 
van alle uit te voeren handelingen die 
nodig zijn om tot een succesvolle 
montage van de kabelset te komen. 

Connectors en terminals
Deze bevinden zich op de uiteinden van de 
kabels en zorgen voor de juiste aansluiting 
tussen de kabelboom en de verschillende 
aansluitpunten binnen het voertuig.

Stekkerdoos
Zorgt voor de verbinding tussen het 
voertuig en de aan te koppelen 
aanhanger	of	fietsendrager.

Module
Elektronisch kastje dat gebruikt 
wordt binnen de kabelset om alle 
functionaliteiten en ondersteunende 
technieken mogelijk te maken.

Montagemateriaal
Extra benodigd materiaal zoals tape en 
tie-wrap voor een juiste en afgewerkte 
montage van de kabelboom binnen het 
voertuig. 

Productontwikkeling kabelsets

Onderdelen 

Voor de consument is een kabelset niet meer dan de stekkerdoos aan de achterkant van hun auto. 
Achter die stekkerdoos is diezelfde kabelset echter uit vele onderdelen opgebouwd. 
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Assortiment kabelsets

Polariteit 

• Zevenpolig: Uitsluitend voor aanhangers en fietsendragers
• Dertienpolig DIN: Ook voor caravan
• Multicon-West: Aansluiten 7-polige stekker op 13-polige stekkerdoos

Op een trekhaak zijn verschillende stekkerdozen te monteren. Brink biedt 
twee standaard stekkerdozen aan: zevenpolig en dertienpolig. Daarnaast is 
ook de Multicon-West stekkerdoos beschikbaar.

Brink zevenpolige stekkerdoos

De zevenpolige verbinding voldoet prima als er uitsluitend aanhangers of 
fietsendragers gekoppeld worden. Het systeem is open; dat wil zeggen dat 
er water in kan komen. Het is daarom raadzaam om de klant te wijzen op het 
volgende: de verbinding gaat lang mee als de afvoergaatjes van de 
stekkerdoos met enige regelmaat open gehouden worden, zodat de 
afwatering blijft functioneren. 

Overzicht zevenpolige stekkerdoos (ISO 1724*)

Pin Functie Kleur 
1	/	L	 Richtingaanwijzer	Links	 Geel
2	/	54g	 Mistlamp	 	Blauw		
3	/	31	 Massa	 	Wit
4	/	R	 Richtingaanwijzer	rechts	 Groen
5	/	58R	 Achterlicht	rechts	 	Bruin
6	/	54	 Remlichten	 	Rood
7	/	58L	 Achterlicht	links	 	Zwart

Extra pool (optioneel)
2a	 Mistlampuitschakeling	 Grijs

*	Specificeert	een	zevenpolige	kabelset	voor	een	12	volt	elektrisch	systeem.

7

1

4
5 3

6 2
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Brink Multicon-West stekkerdoos

De Multicon-West verbinding is de enige dertienpolige stekkerdoos waarop 
direct	een	7-polige	stekker	aan	te	sluiten	is	zonder	verloopstekker.	Makkelijk	
voor	klanten	die	naast	een	caravan	ook	vaak	een	aanhanger	of	fietsendrager	aan	
hun voertuig koppelen. Toch wordt er in de praktijk meer gekozen voor het 
dertienpolige DIN-systeem vanwege de betrouwbaarheid. Bij de combinatie van 
een willekeurige zevenpolige stekker in een dertienpolige Multicon-West 
stekkerdoos kan er namelijk water of vocht in de stekkerdoos komen. Dit levert 
een risico op voor de werking van de constante stroom. Om deze reden is de 
Multicon-West stekkerdoos als oplossing niet genormeerd, adviseert Brink altijd 
het dertienpolige DIN-systeem en hebben we de Multicon-West stekkerdoos 
niet standaard in ons programma. 

Brink dertienpolige stekkerdoos DIN

De dertienpolige verbinding is nodig voor het koppelen van een caravan. 
Een caravan vraagt immers veel meer elektrisch vermogen dan een aanhanger. 
Denk daarbij alleen al aan caravanaccessoires zoals binnenverlichting, koelkast 
en waterpomp. Deze toepassingen kunnen niet gerealiseerd worden met een 
zevenpolig systeem. De dertienpolige stekkerdoos is waterdicht en gaat jarenlang 
mee. Hiervoor zorgen onder meer rubberen afdichtingen in het binnenwerk, 
die de inwerking van vocht en vuil tegengaan. Daarmee voldoet de dertienpolige 
stekkerdoos aan de strenge DIN-normering, het enige goedgekeurde systeem 
binnen de auto industrie.

Overzicht dertien polen Multicon-West

Pin Functie 
1	/	L	 Richtingaanwijzer	links	
2	/	54g	 Mistlamp	
3	/	31	 Massa	
4	/	R	 Richtingaanwijzer	rechts	
5	/	58R	 Achterlicht	rechts	
6	/	54	 Remlichten	
7	/	58L		 Achterlicht	links	
8 Achteruitrij verlichting 
9	 Constante	stroom	
10	 Contactgeschakelde	stroom	
11	 Massa	(pin	10)	
12	 Aanhangwagen	herkenning	
13	 Massa	(voor	pin	9)	

Extra pool (optioneel)
14	/	2a	 Mistlamp	uitschakeling

Overzicht dertien polige stekkerdoos (DIN 11446*)

Pin Functie Kleur  Draaddikte (mm)
1	/	L	 Richtingaanwijzer	links	 Geel	 	 1
2	/	54g	 Mistlamp	 Blauw	 	 1
3	/	31	 Massa	 Wit	 	 1,5
4	/	R	 Richtingaanwijzer	rechts	 Groen	 	 1
5	/	58R	 Achterlicht	rechts	 Bruin	 	 1
6	/	54	 Remlichten	 Rood	 	 1
7	/	58L		 Achterlicht	links	 Zwart	 	 1
8	 Achteruitrij	verlichting	 Roze	 	 1
9	 Constante	stroom	 Oranje	 	 2,5
10	 Contactgeschakelde	stroom	 Donkergrijs	 2,5
11	 Massa	(pin	10)	 	Wit	/	Zwart	 2,5
12	 Aanhangwagen	herkenning	 Lichtgrijs	 Kan	verschillen
13	 Massa	(voor	pin	9)	 Wit	/	Rood	 2,5

Extra pool (optioneel)
14	/	2a	 Mistlamp	uitschakeling	 Grijs

*Specificeert	een	dertienpolige	kabelset	voor	een	12	volt	elektrisch	systeem.
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Assortiment kabelsets

Brink universeel

• Analoge communicatie tussen auto en aanhanger
• Geen connectie met boordcomputer mogelijk
• Kabeldiktes auto verschillen met draaddiktes van kabelset
• kabelset-onderdelen allemaal gestandaardiseerd
• Voorziet alleen in basisverlichting van aanhanger

Onze universele kabelsets zijn op nagenoeg alle voertuigen toepasbaar. De sets 
kunnen met alle, direct aan de achterlichten afgetakte signalen overweg. Omdat dit 
analoog gaat, kan een  universele kabelset niet geprogrammeerd worden en dus geen 
connectie maken met de boordcomputer, die de auto-elektronica aanstuurt. Brink 
biedt standaard zevenpolige en dertienpolige universele kabelsets aan. 

Kenmerken
Een universele kabelset ondersteunt veel (veiligheids)functionaliteiten van een 
voertuig niet of niet optimaal. Daarnaast kunnen bij de montage van een universele 
kabelset moeilijkheden optreden die veel expertise vragen van de monteur. Omdat de 
montagehandleiding slechts een gestandaardiseerde inbouwinstructie bevat, bepaalt 
zijn kunde het succes van de installatie van een universele kabelset. Deze kenmerken 
zich door de volgende eigenschappen:

Scotch locks
De elektrische verbinding tussen de kabels van een 
universele set en het voertuig wordt gedaan met scotch 
locks. Hierbij moet rekening gehouden worden met het 
verschil in kabeldikte tussen de bekabeling van de 
universele set ten opzichte van de bekabeling in de auto. 
Bij een onzorgvuldige verbinding tussen beide kunnen er 
beschadigingen aan de bekabeling ontstaan. 
Bij slecht aangesloten scotch locks kan de bekabeling 
te	veel	weerstand	bieden	en	zo	effect	hebben	op	
de juiste werking van de kabelset.  

Gestandaardiseerde onderdelen
De modules, stekkerdozen en doorvoertules zijn breed inzetbaar en de kabellengtes 
ruim	bemeten.	Maar	omdat	ze	gestandaardiseerd	zijn	en	elke	auto	zijn	eigen	specifieke	
design heeft, vraagt een installatie veel inzicht van monteurs. Elke installatie staat in 
dat opzicht weer op zich. 

Functionaliteiten
De universele kabelsets beschikken over de volgende functionaliteit:

Basisverlichting
De	basisfunctie	van	een	kabelset	is	om	een	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. Een universele kabelset van Brink 
voorziet hierin.
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Assortiment kabelsets

Brink voertuig specifiek

• Digitale communicatie tussen auto en aanhanger
• Maakt connectie met auto-elektronica via boordcomputer
• Kabelset-onderdelen en draaddiktes voertuig specifiek ontwikkelt
• Ondersteunt modernste functionaliteiten  en technieken van auto

Brink	adviseert	ten	alle	tijden	een	voertuig	specifieke	kabelset,	omdat	de	huidige	
generatie auto’s is uitgevoerd met complexe digitale systemen. In tegenstelling tot 
universele	kabelsets	ondersteunen	de	voertuig	specifieke	kabelsets	van	Brink	deze	
systemen wel. Ze zijn aan te sluiten op de auto-elektronica en via de boordcomputer te 
programmeren.	Brink	levert	voertuig	specifieke	kabelsets	voor	nagenoeg	elk	type	auto	
met zeven- en dertienpolige stekkerdoos.

Ontwikkeling  
Oorspronkelijk	zijn	de	voertuig	specifieke	kabelsets	van	Brink	in	de	jaren	tachtig	
ontwikkelt om het montagegemak te vergroten. De stekkers van deze sets werden 
op maat gemaakt voor de contrastekkers van de achterlichtkabels van elk model auto 
(plug and play-aansluitingen). Het afgelopen decennium is de bedrading in voertuigen 
echter zo dun geworden, dat signalen aftakken van de achterlichten in veel gevallen 
niet meer mogelijk is. Brink voegde daarom speciale modules toe aan de voertuig 
specifieke	kabelsets	die	de	puls	spanning	van	de	achterlichtbekabeling	vertalen	naar	
verlichtingssignalen richting de stekkerdoos.  

CAN-Bus
Eind jaren tachtig deed CAN-Bus zijn intrede in voertuigen. CAN-Bus staat voor 
Controller Area Network Bus en is een computernetwerk dat alle elektrische 
componenten op het gebied van aandrijving (inspuiting, turbodruk, enz.), comfort 
(stoelverwarming, deurvergrendeling, enz.) en veiligheid (elektrisch stabilisatie 
programma, antiblokkeersysteem, enz.) in het voertuig met elkaar verbindt, zodat ze 
op elk gewenst moment op de juiste wijze met elkaar kunnen communiceren. 
De verbinding komt tot stand door een getwiste kabel (Can-Hi en Can-Low) die van 
component naar component gaat en er zo voor zorgt dat signalen door externe 

invloeden worden onderbroken. Bij montage van een nieuwe kabelset dient de 
communicatie met alle aanwezige elektronica binnen het CAN-Bussysteem dus dik 
in	orde	te	zijn.	Daarom	werken	de	voertuig	specifieke	kabelsets	van	Brink	sinds	de	
opkomst van CAN-Bus met geavanceerde CAN-Busmodules, die of direct herkent 
worden door het voertuig of in de auto aangemeld moeten worden. Dankzij de 
software	van	deze	CAN-Busmodules	communiceren	de	voertuig	specifieke	kabelsets	
van Brink via het CAN-Bussysteem met het voertuig. Alleen hierdoor kan de 
elektronica van de auto, met en zonder aanhanger, altijd de juiste beslissingen 
nemen en reageren als het de aandrijvings-, veiligheids- en comfortsystemen betreft. 
Zonder CAN-Bus hadden we nooit het comfort, de veiligheid en de functionaliteit 
gehad die we van hedendaagse voertuigen gewend zijn. 

Functionaliteiten
Uiteraard	beschikt	een	voertuig	specifieke	kabelset	over	de	basisverlichtingsfunctie	
om	een	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.	Voertuig	specifieke	kabelsets	beschikken	daarnaast	ook	over	de	
modernste functionaliteiten:

Constante stroom
Deze	voorziening	van	de	voertuig	specifieke	kabelset	van	Brink	is	nodig	voor	het	
koppelen van een caravan aan het voertuig. Een caravan vraagt immers veel meer 
elektrisch vermogen dan een aanhanger. Denk daarbij alleen al aan caravanaccessoires 
zoals binnenverlichting, koelkast en waterpomp.

Contact geschakelde stroom
Ook deze functionaliteit is nodig voor het koppelen van een caravan. 
De contact geschakelde stroom laadt tijdens het rijden de accu van de caravan op. 
De	voertuig	specifieke	kabelset	van	Brink	herkent	het	moment	waarop	de	auto	
uitgeschakeld wordt en stopt tegelijkertijd het laden van de caravanaccu. 
Dit voorkomt het leegtrekken van de accu van de auto.
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Uitschakeling Park Distance Control
Parkeersensoren registreren objecten in de buurt van een auto. Zodra er een 
aanhanger,	caravan	of	fietsendrager	op	een	trekhaak	is	gemonteerd,	wordt	deze	ook	
geregistreerd als obstakel zodra de auto in zijn achteruit is gezet. De voertuig 
specifieke	kabelsets	van	Brink	bieden	in	veruit	de	meeste	gevallen	de	mogelijkheid	om	
deze	Park	Distance	Control	(PDC)	uit	te	schakelen,	zodra	de	stekker	van	de	fietsen-
drager, caravan of aanhanger in de stekkerdoos wordt gestoken. In steeds meer 
voertuigen is de PDC uit te schakelen door de bestuurder via een schakelaar op het 
dashboard.	In	deze	gevallen	verzorgen	de	voertuig	specifieke	kabelsets	van	Brink	
geen automatische uitschakeling van de PDC.  

Lampsubstitutie
Lampsubstitutie treedt in werking als een lamp van het voertuig defect is. De auto 
schakelt	dan	automatisch	een	andere	lamp	als	vervanger	in.	De	voertuig	specifieke	
kabelset van Brink ondersteunt deze functie om geen verlichting op de aanhanger te 
verliezen.

Mistlampuitschakeling
Onze	voertuig	specifieke	kabelsets	zijn	uitgerust	met	een	aansluiting	die	het	mistlicht	
ook	op	de	aanhanger,	fietsendrager	of	caravan	aanstuurt.	Tegelijkertijd	kan	dit	
veiligheidssysteem de mistlichten op de auto uitschakelen. Dit voorkomt dat de 
bestuurder wordt verblind door de weerkaatsing van het licht op de aanhanger of 
caravan via de (binnen)spiegels van de auto.

Check Control
Check Control (CC) is een lampcontrole systeem, waarmee de werking van de 
achterlichten,	remlichten,	knipperlichten	en/of	mistlichten	van	de	auto	worden	
gecontroleerd. Bij een defect aan een van de lichten verschijnt er een waarschuwing 
middels een controlelampje, symbool of tekst op het dashboard. Onze voertuig 
specifieke	kabelsets	ondersteunen	deze	functie	van	het	voertuig.	

C2 Controle
C2	controle	is	een	systeem	dat	aangeeft	dat	een	knipperlicht	van	de	aanhanger,	
fietsendrager	of	caravan	defect	is.	C2	controle	geeft	dit	aan	door	middel	van	een	
visuele of auditieve melding. In Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk is 
dit	verplicht.	De	voertuig	specifieke	kabelset	van	Brink	ondersteunt	deze	functie.	

Trailer Stabilisatie Programma
Sinds	2014	moet	elk	nieuw	voertuig	verplicht	over	het	Elektronisch	Stabilisatie	
Programma (ESP) beschikken. Dit systeem detecteert abnormale bewegingen van een 
auto en corrigeert deze onmiddellijk, zonder dat de bestuurder hier iets van merkt. 
Veruit de meest ESP-systemen zijn uit te breiden met het Trailer Stabilisatie 
Programma (TSP). Dit systeem zorgt ervoor dat de bewegingen van de auto nog  
nauwkeuriger gecontroleerd en gecorrigeerd worden zodra een aanhanger aan het 
voertuig gekoppeld is. Daarmee verhindert TSP dat een auto mét aanhanger in kritieke 
situaties – zoals tijdens een dreigende slip – uitbreekt. Zodra het gevaarlijke slingeren 
van een aanhanger begint, reageert het systeem binnen enkele milliseconden en 
stabiliseert onmiddellijk de auto en aanhanger. TSP communiceert met de CAN-Bus 
van	het	voertuig	en	functioneert	alleen	met	een	voertuig	specifieke	kabelset.

Ondersteunde technieken
In	onze	voertuig	specifieke	kabelsets	zijn	elektronische	modules	ingebouwd	die	de	
meest geavanceerde technieken alert maakt op het extra gewicht van het te trekken 
object achter de auto. In de anticipatie houdt de auto hier rekening mee zodra er een 
aanhanger	aangekoppeld	is.	Onze	voertuig	specifieke	kabelsets	ondersteunen	de	
volgende technieken: 

Koeling van motor
Wat koeling van de motor betreft zijn de radiator en de temperatuur tegenwoordig 
aangepast op het gebruik van de auto. Het aankoppelen van een aanhanger, caravan of 
fietsendrager	vraagt	om	extra	koeling	om	oververhitting	van	de	motor	te	voorkomen.	
Een	voertuig	specifieke	kabelset	van	Brink	ondersteunt	deze	extra	koeling.

Automatische versnelling
De versnellingsbak van een auto die automatisch schakelt, is afgesteld op het eigen 
gewicht	van	het	voertuig.	Door	het	aankoppelen	van	een	aanhanger,	caravan	of	fietsen-
drager	verandert	dit	gewicht.	Een	voertuig	specifieke	kabelset	van	Brink	zorgt	ervoor	
dat het koppelmoment van de versnelling zich aanpast, zodat de auto het 
aangekoppelde object eenvoudiger trekken kan.   

Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control (ACC) is een systeem dat aanwezig is in de nieuwere auto’s 
van dit moment. Deze auto’s zijn uitgerust met een radarsysteem dat de afstand tot 
voorgangers meet. Op basis van deze gegevens is de auto in staat om zelf gas terug 
te nemen of te remmen. Zo wordt het anticiperen op andere auto’s een stuk 
gemakkelijker	gemaakt.	Een	voertuig	specifieke	kabelset	van	Brink	zorgt	ervoor	
dat het systeem zich aanpast op het extra gewicht van de aanhanger, zodra deze 
aangekoppeld wordt. Overigens kan de bestuurder te allen tijde ingrijpen en 
het systeem weer uitschakelen.

Anti-Blokkeer Systeem
Het Anti-Blokkeer Systeem (ABS) zorgt er bij een noodstop voor dat de wielen niet 
blokkeren en de auto bestuurbaar blijft. Dankzij een optie in het systeem die het extra 
gewicht van een te trekken object calculeert, blijft ABS ook werken zodra er een 
aanhanger,	caravan	of	fietsendrager	aan	de	auto	wordt	gekoppeld.	Een	voertuig	
specifieke	kabelset	van	Brink	ondersteunt	deze	optie	in	het	ABS-systeem.	

Blind Spot Identification
Het	Blind	Spot	Identification-systeem	waarschuwt	automatisch	wanneer	een	
naderende auto zich in een dode hoek bevindt, zodat de automobilist met een gerust 
hart	veilig	van	rijbaan	kan	wisselen.	Dankzij	de	voertuig	specifieke	kabelset	van	Brink	
registreert het systeem dat de dode hoek van plaats verandert en verder naar achter 
moet schuiven, zodra er een aankoppeling van een aanhanger aan de auto plaatsvindt. 

Lane Assist
Via een sensor in het voertuig die de wegmarkering bewaakt, waarschuwt het Lane 
Assist-systeem een automobilist zodra hij van zijn rijstrook afwijkt. Het systeem werkt 
bij	snelheden	boven	de	65	km/uur.	Via	een	geluid	door	de	speakers,	het	trillen	van	het	
stuurwiel of een melding op het dashboard wordt de bestuurder geattendeerd op de 
overschrijding van de wegmarkering. Als de knipperlichtfunctie gebruikt wordt, weet 
het systeem wanneer een bestuurder zijn rijstrook opzettelijk verlaat. In dat geval 
wordt	hij	niet	gewaarschuwd.	De	voertuig	specifieke	kabelset	van	Brink	schakelt	het	
Lane Assist-systeem automatisch uit, omdat de breedte van de aanhanger kan 
verschillen met de breedte van voertuig waarin hij gekoppeld is.

City Safety
Het City Safety-systeem voorkomt botsingen bij lage snelheden. Sensoren volgen het 
verkeer	vóór	de	auto	binnen	10	meter	en	tot	30	km/u.	Reageert	de	bestuurder	niet	
tijdig	op	een	obstakel,	dan	remt	het	systeem	automatisch	af.	Een	voertuig	specifieke	
kabelset van Brink zorgt ervoor dat het systeem zich aanpast op het extra gewicht van 
de aanhanger, zodra deze aangekoppeld wordt.

Automatic Park Assist
Park Assist helpt bij het inparkeren. Dit systeem werkt samen met Park Distance 
Control. Dreigt er een botsing met een ander voertuig, dan volgt er een 
waarschuwingssignaal. Park Assist kent drie gradaties. Bij de eerste hoeft de 
bestuurder alleen zelf het gas en de rem te bedienen, alles gaat zonder handen. 
Het	systeem	detecteert	automatisch	de	ruimte	bij	file-	en	achteruit	inparkeren	en	
stuurt zelfstandig in en uit. Bij de tweede gradatie neemt Park Assist ook de 
bediening	van	het	gas	en	de	rem	over.	Een	voertuig	specifieke	kabelset	van	Brink	
schakelt de eerste twee gradaties van Park Assist automatisch uit, omdat hij de lengte 
en breedte van de aanhanger niet kent. De bestuurder krijgt hiervan een melding op 
het	dashboard	zodra	de	aanhanger	of	fietsendrager	aangekoppeld	is.	Dit	voorkomt	
schade. Bij de derde gradatie parkeert het systeem de auto wel met een 
aangekoppelde	aanhanger	volledig	zelfstandig	in.	Een	voertuig	specifieke	
kabelset van Brink ondersteunt deze optie wel. 

Voertuig specifieke connectoren
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Assortiment voertuig specifieke kabelsets

Premium kwaliteit
• Ondersteunen de modernste functionaliteiten en technieken
• Storingsvrije communicatie tussen kabelset en boordcomputer
• Verlichtingscheck door een ipv twee personen 
• Alle stekkerdozen voldoen aan Europese waterdichtheidsnormen
• Alle sets voldoen aan wettelijke eisen

Innovatie
Het interne computernetwerk CAN-Bus biedt veel ruimte voor nieuwe 
elektronische	ontwikkelingen	in	auto’s.	De	voertuigspecifieke	kabelsets	van	
Brink volgen alle hightech ontwikkelingen op de voet om altijd in te kunnen 
spelen op innovaties.

Systeem-ondersteuning
In de moderne auto’s zijn elektronische hulpsystemen zoals parkeersensoren, 
Lane Assist en Trailer Stability Program niet meer weg te denken. Deze systemen zijn 

dermate intelligent dat ze niet alleen rekening houden met de auto zelf, maar ook het 
gebruik	van	een	aanhanger,	caravan	of	fietsdrager	herkennen.	Een	voertuig	specifieke	
kabelset van Brink maakt deze herkenning mogelijk.

Gebruiksgemak
Met	een	voertuig	specifieke	kabelset	van	Brink	verzekeren	we	automobilisten	van	
gebruiksgemak. Eenvoudige en schadevrije montage en ondersteuning van de 
modernste auto-elektronica zijn in de ontwerpfase belangrijke pijlers. Hierdoor kent 
ons assortiment de volgende eigenschappen:

Geen storingen
De	voertuig	specifieke	kabelset	is	per	auto	ontwikkelt	en	zorgt	ervoor	dat	de	
boordcomputer van de auto communiceert met de kabelset van de trekhaak. 
Hierdoor worden storingen in het dashboard van de auto voorkomen en een goede 
werking van de kabelset gegarandeerd.

Automatische verlichtingscheck
Bij	een	deel	van	de	voertuig	specifieke	kabelsets	is	het	niet	langer	noodzakelijk	om	de	
controle van de verlichting op de aanhanger met twee mensen uit te voeren. 

De Easy Trailer Check zorgt ervoor dat een persoon deze check uit kan voeren. 
Door eerst het contact van de auto in te schakelen, vervolgens met een druk op de 
knop de waarschuwingslampen aan te zetten en tot slot de stekker van de aanhanger 
in de stekkerdoos te plaatsen, start de Easy Trailer Check automatisch. In een 
tijdsbestek	van	11,5	seconden	laat	de	Easy	Trailer	Check	de	achterlichten,	remlichten,	
knipperlichten, mistlichten en het achteruitlicht achter elkaar branden. Deze cyclus 
herhaalt zich vijf keer.
 
Veiligheid
Met	een	voertuig	specifieke	kabelset	van	Brink	kan	iedere	automobilist	veilig	de	weg	
op. We hanteren de hoogste veiligheidsnormen bij de ontwikkeling en productie van 
onze	voertuig	specifieke	kabelsets.	Een	voertuig	specifieke	kabelset	beschikt	daarom	
altijd over de volgende kenmerken:

DIN-normering stekkerdoos
De	zevenpolige	stekkerdozen	van	Brink	voldoen	aan	de	norm	DIN	ISO	1724.	
De	13-polige	verbinding	voldoet	aan	de	norm	DIN	11446.	Het	DIN-systeem	wordt	
aanbevolen door de Duitse auto-industrie en steeds vaker toegepast in Europa. 
In deze waterdichtheidsnorm zijn ook de aansluitingen en draadkleuren vastgelegd.

Wettelijke eisen
Alle	Brink	voertuig	specifieke	kabelsets	voldoen	aan	de	Europese	wettelijke	eisen.	
Zo zijn ze voorzien van een mistlampaansluiting. Bij de meeste uitvoeringen wordt het 
mistlicht van de auto uitgeschakeld wanneer de stekker in de stekkerdoos aangesloten 
is. Dit voorkomt de hinderlijke rode gloed die anders weerkaatst in de binnenspiegel. 
Ook wordt geëist dat de bestuurder een waarschuwing op zijn dashboard ontvangt als 
er	een	knipperlicht	van	de	aanhanger	defect	raakt.	Deze	C2-knipperlichtcontrole	is	
eveneens	geïntegreerd	in	de	voertuig	specifieke	kabelset.	Sinds	2011	moeten	
aanhangers	met	een	gewicht	boven	de	750	kg	voorzien	zijn	van	achteruitrij	verlichting.	
Dit	is	alleen	aan	te	sturen	met	een	dertienpolige	voertuig	specifieke	kabelset.	
De dertienpolige kabelsets van Brink voldoen aan deze wettelijke eis.  

Ultiem getest
Kwaliteit is een aspect dat Brink constant wil verbeteren. Er wordt voortdurend getest 
om	aan	de	gestelde	normen	te	voldoen.	De	voertuig	specifieke	kabelsets	van	Brink	zijn	
ISO-TS	16949	gecertificeerd,	wat	betekent	dat	alle	processen	binnen	de	organisatie	
zijn vastgelegd en aan de gestelde eisen van de automotive sector voldoen.

ElektrotestVoertuig specifieke kabelset
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• Voor transport van goederen op dak bestelauto’s
• Licht van gewicht door aluminium materiaal
• Sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie
• Voorzien van laadrol en spoiler
• Ladder op achterdeur extra optie

De Brink ARB professional voor bedrijfswagens vormt een innovatieve, 
gebruiksvriendelijke en veilige oplossing voor het vervoeren van lange en zware 
goederen op het dak van bestelauto’s.

Innovatie
Het kwalitatief hoogwaardige product is gemaakt van aluminium en blinkt daardoor 
uit in duurzaamheid. Aluminium is sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie. 
Het materiaal wordt al jaren in de modernste luchtvaart en autobranche toegepast 
en is vele malen lichter dan ijzer. De vormgeving van het imperiaal is aerodynamisch, 
het gebruik ergonomisch en optisch sluit de Brink ARB professional perfect aan 
bij bedrijfsauto’s.

Gebruiksvriendelijkheid
Naast duurzaamheid onderscheidt de aluminium dakdrager zich ook vanwege zijn 
geringe gewicht. De invloed van de Brink ARB professional op de maximale daklast 
van het voertuig is hierdoor uiterst gering. Hierdoor blijft er meer gewicht over voor 
de belading. Bijkomend voordeel van het minimale gewicht is dat het aluminium 
imperiaal makkelijk hanteerbaar is. Hierdoor is de Brink ARB professional eenvoudig 
te monteren. 

Laadrol
De aluminium dakdrager is standaard uitgerust met een laadrol aan de achterzijde. 
De laadrol vergemakkelijkt de belading van de Brink ARB professional met lange 
en zware goederen.

Spoiler
Aan de voorzijde is het aluminium imperiaal standaard uitgerust met een spoiler. 
De spoiler verlaagt het geluid van windruis en minimaliseert de invloed van de Brink 
ARB professional op het brandstofgebruik. 

Ladder
Als extra optie kan de aluminium dakdrager uitgebreid worden met een ladder op de 
achterdeur van uw bedrijfswagen. Met deze ladder wordt eenvoudig toegang 
verkregen tot het dak van de bestelauto. De ladders zijn geschikt voor montage op 
rechter achterdeuren. Het aantal graden dat de achterdeur kan draaien, blijft met 
ladder gelijk aan de rotatie zoals door de autofabrikant opgegeven.

Veiligheid
Gedurende het transport met de Brink ARB professional is optimale veiligheid 
verzekerd. De opstaande randen aan de zijkant voorkomen dat de te vervoeren lange 
en zware goederen van de aluminium dakdrager schuiven. Daarnaast voldoet de Brink 
ARB professional aan alle internationale richtlijnen en doorstaat hij alle 
duurzaamheids-, crash- en sterktetests glansrijk.

Brink ARB professional

Aluminium imperiaal voor bestelauto’s

50 
 



52 
 

53 
 

Montage Brink trekhaken, kabelsets en ARB

Algemene werkvoorbereiding

• Bestelling plaatsen op webshop Brink.eu
• Voor montage check op levering
• Customer Service Brink bereikbaar bij vragen
• Montagehandleiding vooraf bestuderen
• Aftersales Brink bereikbaar voor montagesupport

Een trekhaak, kabelset en aluminium imperiaal moeten altijd solide gemonteerd worden. 
Dit vraagt om expertise en maatwerk, beginnend met een gedegen werkvoorbereiding. 

Bestelling
Voor een goede en vlotte montage is het noodzakelijk dat meteen de juiste trekhaak, kabelset of 
dakdrager wordt besteld. Hou hierbij rekening met de gegevens van het voertuig. Bij veel 
voertuigen zijn verschillende uitzonderingsposities te bedenken zoals vierwielaandrijving, 
sportuitvoering,	trekgewicht,	etc.	Deze	data	dient	geverifieerd	te	worden.	Daarnaast	speelt	ook	
de behoefte van de klant een rol bij de bestelling van de juiste trekhaak of kabelset. Vraag hen 
naar het te trekken object dat zij aan hun vervoersmiddel wensen te koppelen en over hoeveel 
pinnen	de	stekker	van	de	aanhanger,	fietsendrager	of	caravan	beschikt.	Informeer	hem	of	haar	op	
basis van die informatie over de verschillende type trekhaken (vast, afneembaar of wegdraaibaar) 
en kabelsets (zeven- of dertienpolige stekkerdoos) zodat de klant een bewuste keuze kan maken.  

Webshop
In onze gebruiksvriendelijke webshop brink.eu is in drie eenvoudige stappen de juiste trekhaak, 
kabelset en ARB voor elke auto te vinden. Alle door Brink geselecteerde garages, autodealers en 
fastfitters	krijgen	op	aanvraag	een	eigen	login.	Na	inloggen	kan	bij	stap	1	op	artikelnummer,	
kenteken	of	merk/model	gezocht	worden	naar	de	juiste	trekhaak	(flenskogel,	vast,	afneembaar	of	
wegdraaibaar),	kabelset	(met	zeven-	of	dertienpolige	stekkerdoos)	of	ARB.	Bij	stap	2	worden	de	
beschikbare trekhaken, kabelsets en ARB’s met prijs en beschikbaarheid weergegeven. Als stap 3 
is	vanuit	dit	menu	een	offerte	naar	een	klant	te	sturen	of	de	bestelling	te	plaatsen.	
Bij	beschikbaarheid	geldt	een	levertijd	van	maximaal	24	uur.				

Customer Service
Bij vragen over bestellingen of leveringen van trekhaken, kabelsets of ARB’s staat ons 
Customer	Service	Team	altijd	klaar.	Zij	zijn	te	bereiken	op	telefoonnummer	0522-469222	
of per e-mail: sales.nl@brink.eu.

Controle
Voor de montage kan aanvangen, is het raadzaam eerst een aantal controles uit te 
voeren. Allereerst is het noodzakelijk om op het moment dat de trekhaak, kabelset of ARB 
binnenkomt, direct te checken of daadwerkelijk de juiste bestelling is geleverd. Zodra een 
klant	zijn/haar	voertuig	aflevert	voor	de	montageafspraak	dient	ook	de	auto	aan	een	
controle onderworpen te worden. Hierbij moet gekeken worden of de auto daadwerkelijk 
het model is dat de klant heeft doorgegeven. Vervolgens wordt nagelopen of de auto aan 
de binnen- of buitenzijde beschadigd is en of er storingen in de elektronica aangegeven 
worden.	Deze	checks	voorkomen	dat	er	na	afloop	van	de	montage	discussies	ontstaan.		

Werkomgeving
Een monteur is verantwoordelijk voor een nette werkomgeving. Allereerst dient het 
benodigde gereedschap en eventuele klein materiaal in goede en werkzame 
conditie aanwezig en voor het grijpen te zijn. Om overzicht te houden, is het aan te raden 
om alle trekhaak-, kabelset of ARB-onderdelen en meegeleverde bouten en 
moeren overzichtelijk uit te stallen. Richt hiervoor een afgebakende ruimte in, 
waarin zich geen restmateriaal van eerdere werkzaamheden bevindt. 

Montagehandleiding
Bij de trekhaken, kabelsets en ARB’s van Brink leveren we altijd een montagehandleiding. 
Deze gids bevat een stappenplan waarin helder en duidelijk de opeenvolgende 
handelingen voor de montage uiteengezet worden. Van een monteur mag worden 
verwacht dat hij ruim voor aanvang van de montage de handleiding doorneemt. 
Zo kan hij een juiste inschatting maken van de stappen die doorlopen moeten worden 
voor de montage van de verschillende trekhaak-, kabelset-, of ARB-onderdelen. 

Montagesupport
Mochten er onduidelijkheden zijn, kan de monteur voorafgaand aan de montage 
al eventuele vragen neerleggen bij de afdeling montage support van Brink. 
Zij	zijn	te	bereiken	op	telefoonnummer	0522-469355	of	via	een	e-mail	naar	
aftersales.nl@brink.eu. Ook tijdens de montage staan ze voor u klaar.

Trainingen
Brink	werkt	intensief	samen	met	geselecteerde	garages,	autodealers	en	fastfitters.	
Dit	zijn	gekwalificeerde	montagestations	die	we	periodiek	keuren	en	trainen.	
Door het volgen van theorie- en praktijktrainingen krijgen hun monteurs een gedegen 
voorbereiding op de trekhaak-, kabelset-, of ARB-montage, voldoen ze aan onze hoge 
kwaliteitseisen en kunnen eindgebruikers er van op aan dat onze Brink producten op de 
enige juiste manier onder of op hun auto worden gemonteerd. Consumenten krijgen 
vijf jaar garantie op onze producten als zij de installatie door één van onze 
montagepartners laten uitvoeren.

Montageonderteuning aftersales
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Montage trekhaken

Werkzaamheden

• Demonteren van de bumper
• Plaatsen van de dwarsbalk
• Bevestigen van de huls
• Monteren van de stekkerplaat
• Vergrendelen van de kogel

Mits de montage van de trekhaak exact wordt uitgevoerd volgens het stappenplan uit 
de montagehandleiding, kan iedere monteur met een trekhaak van Brink rekenen op een 
snelle	en	eenvoudige	montage.	We	produceren	onze	trekhaken	altijd	auto	specifiek,	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 elke auto te monteren.            

Bumperdemontage
Het montageproces van de trekhaak begint in veruit de meeste gevallen met een 
demontage van de achterbumper. In de montagehandleiding geven we in veruit de 
meeste gevallen exact aan waar de montagepunten van de achterbumper zich 
bevinden. Tijdens het losnemen uit de houders, kan de achterbumper vallen en 
beschadigd raken. Ondersteun de achterbumper dus goed zodat deze niet valt. 
Een	hulpmiddel	bij	bumperdemontage	is	WD40.	Deze	water	afdrijvende	spray	kan	in	
de montagepunten gespoten worden en zorgt ervoor dat de bumper soepeler uit de 
montagepunten glijdt. Na demontage kan de achterbumper het best op een degelijke 
standaard geplaatst worden. Dit voorkomt opnieuw beschadiging en zorgt voor stabiliteit 
als de bumper nog behandeld moet worden ten behoeve van de trekhaakmontage.

Bumperuitsnede
In veruit de meeste gevallen lukt het om een trekhaak te ontwikkelen met de juiste 
pasvorm ten opzichte van de achterbumper. Soms blijkt dit helaas onmogelijk en moet er 
een bumperuitsnede gemaakt worden om ruimte te maken voor de huls of om een 
doorgang te creëren voor de kogel. In die gevallen leveren we bijna altijd een 
bumpersticker, welke exact de afmetingen heeft van de noodzakelijke uitsnede. 
Deze bumpersticker kan aan de binnenzijde van de achterbumper geplakt worden 

Bumperdemontage

Zijplaatmontage54 
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en biedt een enorm tijdsvoordeel. Instructies over plaatsing zijn te vinden in 
de	montagehandleiding	en/of	op	de	sticker	zelf.	Zorg	er	altijd	voor	dat	de	
bumperuitsnede netjes wordt afgewerkt. Dit is te realiseren door het gebruik 
van	een	fijnvertande	zaag	en	door	de	zaagsnede	van	te	voren	te	beschermen	
met afplaktape.         

Dwarsbalkmontage
De dwarsbalk moet op verschillende plekken onder de auto met bouten worden 
vastgezet op door de autofabrikant aangegeven bevestigingspunten. De dwarsbalk 
beschikt	daarom	over	voertuig	specifiek	gemaakte	zijplaten.	Per	type	auto	verschilt	
de verankering van deze zijplaten aan het chassis vanwege de plaatsing van de 
bevestigingspunten en ook het aantal. Volg de montagehandleiding voor de juiste 
werkwijze. Aandachtspunten hierbij zijn:

Rubberen dopjes verwijderen
Voor aanvang van het plaatsen van de dwarsbalk is het goed deze eerst goed te 
controleren. Om het schroefdraad van de bevestigingspunten te beschermen tijdens 
het lakproces worden deze afgedicht met rubberen dopjes. Uiteraard moeten deze 
verwijderd worden voor montage. 

Reinigen raakvlakken
Om een goede en langdurige montage te garanderen, is het vervolgens zaak de 
raakvlakken van de dwarsbalk met het chassis van de auto goed te reinigen. 
Deze raakvlakken moeten worden ontdaan van vuil, corrosie en coating met 
een schraper of plamuurmes. 

Behandelen boorgaten
Incidenteel kan het voorkomen dat er nog een extra gat in de dwarsbalk geboord 
moet worden. Om roestvorming te voorkomen, is nabehandeling van deze gaten 
noodzakelijk. De nabehandeling bestaat uit het schoon zuigen en spuiten van het 
ijzerslijpsel en het boorafval en het aanbrengen van anti-corrosie middel.

Afkitten naden
Bij enkele automodellen kan het voorkomen dat de chassisbalken afgedekt worden 
door de dwarsbalk na montage. Het is dan raadzaam om de naden tussen het 
chassis en de dwarsbalk af te kitten om waterdoorgang te voorkomen. 
Eventueel doorlekkend water kan namelijk niet meer weg en zal de chassisbalk 
van binnenuit laten roesten.

Aanhaalmoment
Zet de bouten waarmee de dwarsbalk vastgezet wordt in eerste instantie handvast. 
Dit biedt de mogelijkheid om de balk nog enigszins te verschuiven en helemaal op de 
juiste plaats te duwen. Pas dan kan de dwarsbalk vastgezet worden met de daarvoor 
specifiek	in	de	montagehandleiding	aangegeven	aanhaalmomenten.

Hulsmontage
Ook voor de montage van de huls geldt, dat deze volgens de montagehandleiding 
gedaan moet worden om een veilige constructie te garanderen. Aandachtspunt 
hierbij is dat beide bouten om de huls mee te bevestigen ook door de zijplaten van 
de dwarsbalk worden gestoken. Als dit niet het geval is, zit de huls niet vast en kan 
de kogel niet op de juiste positie aangebracht worden. De huls moet ook met 
vastgestelde aanhaalmomenten gemonteerd worden. Deze zijn in de 
montagehandleiding te vinden.

Stekkerplaatmontage
Om een veilige constructie en eventuele wegdraaibaarheid achter de bumper te 
garanderen geldt ook voor de montage van de stekkerplaat dat deze volgens de 
montagehandleiding gedaan moet worden. De handleiding vermeldt de correcte 
positie van de stekkerplaat zoals deze door de ontwikkelingsafdeling van Brink 
is bepaald.

Kogelmontage
Het volgen van de montagehandleiding is bij de montage van de kogel eveneens 
cruciaal. Alleen dan kunnen we een veilige constructie garanderen. Aandachtspunt 
hierbij is dat de montage van de kogel ten allen tijde de laatste werkzaamheid is en 
dus pas plaatsvindt wanneer de bumper reeds is teruggeplaatst.

Nacontrole
Na de montage van de trekhaak moeten verschillende controles uitgevoerd worden. 
Check eerst of alle bevestigingsmaterialen daadwerkelijk gebruikt zijn. 
Kijk vervolgens of de montage spelingsvrij is uitgevoerd. Als beide voor elkaar zijn, 
test dan de werking van de trekhaak indien er een afneembaar of wegdraaibaar 
systeem gemonteerd is. Controleer ten slotte of de stekkerdoos inderdaad achter 
de bumper weg te draaien is. De eerste paar keer kan deze beweging zwaar gaan. 
In	dat	geval	kan	het	gebruik	van	WD40	helpen.

Dwarsbalkmontage

Hulsmontage
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Montage en activatie kabelsets

Werkzaamheden

• Bekabelen van de stekkerdoos
• Doorvoeren van de kabelboom
• Connectie maken tussen kabelset en voertuig
• Aansluiten van de massapunten
• Tot stand brengen van stroomverbinding
• Activeren van kabelset

Mits de montage van de kabelset exact wordt uitgevoerd volgens het stappenplan uit de 
montagehandleiding,	kan	iedere	monteur	met	een	voertuig	specifieke	kabelset	van	Brink	
rekenen op een snelle en eenvoudige montage. We produceren onze kabelsets altijd auto 
specifiek,	op	basis	van	de	contrastekkers	en	de	voertuigvoorbereiding	van	de	officiële	
autofabrikanten. Hierdoor hebben de kabelsets van Brink altijd de juiste verbindingen, 
aansluitingen, kabellengtes- en diktes om in de auto te monteren.

Elektrische circuits checken
Het	montageproces	van	de	voertuig	specifieke	kabelset	begint	met	een	zorgvuldige	
check van de elektronica in de auto. Onderzoek hierbij of alle elektrische circuits correct 
werken en of er geen waarschuwingslichten op het dashboard branden.

Klant-specifieke instellingen noteren
Als	een	klant	de	auto	aflevert,	zijn	de	instellingen	van	het	voertuig	op	zijn	of	haar	
voorkeuren afgesteld. Denk hierbij aan instellingen zoals radiocode, stoelstand en 
stoelverwarming. Noteer al deze instellingen, zodat ze na montage weer op juiste 
wijze teruggezet kunnen worden. 

Auto stroomvrij maken
Om veilig te kunnen werken, is het noodzakelijk om de accupolen los te halen. 
Dit voorkomt dat er storingen optreden op het moment dat de elektrische 
verbinding gemaakt wordt. 

Hybride en elektrische voertuigen
Schenk bij het stroomvrij maken van de auto extra aandacht aan hybride of 
elektrische voertuigen. Met de komst van deze auto’s deden nieuwe technologieën 

hun intrede met nieuwe risico’s, zoals gevaarlijke elektrische spanningen tot vele 
honderden volts. Bij kabelsetmontage aan hybride en elektrische auto’s moet daarom 
altijd	het	protocol	NEN-9140	gehandhaafd	worden.	Dit	protocol	beschrijft	hoe	monteurs	
veilig kunnen omgaan met montage aan hybride en elektrische voertuigen.    

Voertuigvoorbereiding controleren
Autofabrikanten leveren auto’s af met en zonder trekhaakvoorbereiding. Dit is niet 
aan de buitenkant zichtbaar en ook niet af te leiden uit de voertuiggegevens. 
Brink	ondervangt	dit	probleem	door	bij	de	voertuig	specifieke	kabelsets	een	extra	
kabelboom te leveren. Op die manier kan de kabelset op de  voorbereide connector 
worden gemonteerd, maar ook op een andere plaats in het voertuig als deze 
ontbreekt. Zodoende biedt Brink altijd een passende set.      

Entreepunt bepalen
Het entreepunt voor de kabelboom wordt altijd aangegeven in de montagehand-
leiding. Meestal bevindt dit punt zich in het achterpaneel van het voertuig, om de 
kans op waterinvloed te minimaliseren. De plaats van het entreepunt is altijd 
voorgeschreven door de autofabrikant en veruit in de meeste gevallen voorbereid. 
In sommige gevallen is boren nog noodzakelijk. Behandel in dat geval de gaten 
met anti-corrosie verf. 
 
Stekkerdoos bekabelen
Bekabel de stekkerdoos en monteer deze op de stekkerplaat van de trekhaak. 
Bij	het	gebruik	van	een	13-polige	stekkerdoos	hebben	de	eerste	zeven	pinnen	
dezelfde functie als die van de standaard zevenpolige stekkerdozen. In het geval 
van	een	13-polige	stekkerdoos	is	de	kabelset	uiteraard	voorzien	van	de	extra	
bedrading	die	nodig	is	voor	de	extra	opties	van	een	13-polige	set.

EasyPin bekabelen
Een	substantieel	deel	van	de	voertuig	specifieke	
kabelsets van Brink is uitgerust met EasyPin. 
Met dit systeem kunnen de pinnen van de kabelset 
eenvoudig aangesloten worden op de stekkerdoos. 
Tijdrovende schroefmontage van elke individuele 
draad is met EasyPin niet langer noodzakelijk. 
Elk draad kan razendsnel handmatig ingebracht 
worden in de stekkerdoos. Dankzij een demontage-
tool kan een mogelijk verkeerd aangebrachte pin 
eenvoudig weer losgekoppeld (Pin out) en 
aangesloten (Pin in) worden.      

58 
 



60 
 

61 
 

Stekkerdoosmontage

Kabel doorvoeren
Het doorvoeren van de kabel vindt op twee posities plaats. De eerste positie is door 
het entreepunt in het achterpaneel van de auto. Via dit entreepunt kan de kabel 
doorgevoerd	worden	richting	de	kofferruimte.	Hierbij	zijn	voorzichtigheid	en	precisie	
geboden. De kabel te ruw door het metaal van het voertuig trekken, kan schade aan 
de kabelboomtule tot gevolg hebben. Hierdoor zal de bedrading bloot komen de 
liggen.	Vanuit	de	kofferbak	wordt	de	kabel	eveneens	doorgevoerd	naar	de	voorzijde	
van het voertuig. Verwijder hiervoor de interieurpanelen aan de binnenzijde met zorg. 
Werk de bekabeling netjes weg in de ruimtes achter de panelen en zorg ervoor dat 
panelen ook na de kabeldoorvoer weer netjes op hun oorspronkelijke positie passen. 
Let er bij het plaatsen van de panelen op dat de bekabeling niet beschadigd raakt

Trim verwijder-set
De panelen in voertuigen zijn vaak gemonteerd met kwetsbare montageclips. Zorg 
daarom voor  een trim verwijder-set, bestaande uit u-vormige en v-vormige hendels. 
Deze zijn eenvoudig achter de clips te plaatsen, waardoor het interieur snel en 
voorzichtig gedemonteerd kan worden. 

Trekveer
Met een trekveer is de kabel eenvoudig van achter naar voren te leiden. Dit bespaart 
veel tijd, omdat niet alle panelen verwijderd hoeven te worden.

Tapijtmes
Gebruik bij de verwijdering van het tape rond de bekabeling geen stanleymes, 
maar een tapijtmesje. Door de kromme kop van dit gereedschap minimaliseert ten 
opzichte van een stanleymes de kans op beschadiging aan de onderliggende kabels. 

Tie-wraps
Om de bekabeling te geleiden zijn tie-wraps handig. Pas alleen op bij het aantrekken 
van de tie-wraps. Als dit te strak gebeurt, kan de kabel breken.

Connectie maken
De volgende stap is de kabelset met het voertuig te verbinden. Het is van groot 
belang dat hierbij de instructies in de handleiding worden opgevolgd. Alleen op deze 
manier kan een goede, veilige en storingsvrije verbinding worden gemaakt. Er zijn een 
aantal manieren om connecties tot stand te brengen. 

Stekkerterminals
Bij enkele automerken is het relatief eenvoudig om 
gebruik te maken van stekkerterminals (de aansluitingen 
op het uiteinde van een kabel). Deze kun je eenvoudig 
op de gewenste en genummerde positie bijsteken in de 
connectoren. Let er hierbij wel op dat de terminals 
richtingsgevoelig zijn. Een foutieve montage is zo 
gemaakt, maar eenvoudig ongedaan te maken met 
speciaal ontgrendelingsgereedschap.    

Klemverbindingen
Klemverbindingen zijn kleine connectoren die op het eerste 
oog veel gelijkenissen tonen met de ouderwetse scotch-
blocks. Toch verschillen ze totaal. Scotch-blocks zijn geschikt 
voor	kabels	met	een	gemiddelde	doorsnee	van	0.75	mm2	tot	
1.5	mm2.	Klemverbindingen	zijn	speciaal	gemaakt	voor	
bedrading	van	0.35	mm2,	een	dikte	die	exact	overeen	komt	
met de dikte van een CAN-Bus kabel. De klemverbindingen 
bevatten op het uiteinde kleine mesjes. Als hier de kabel 
ingestoken wordt, maken de mesjes een kleine inkeping in 
de wand van de kabel. Zo wordt de draad niet onderbroken, 
maar ontstaat er een zekere verbinding. Het verzilverde 
binnenwerk zorgt voor een optimale geleiding. 

AMP-stekkers
In enkele gevallen is het noodzakelijk dat een kabel moet 
worden doorgeknipt. Een nieuwe verbinding  dient dan 
gemaakt te worden door het aanleggen van een nieuwe 
AMP-stekker op het uiteinde van de draad. Het gebruik van 
een AMP-tang met moment creëert de optimale verbinding. 

Krimpkous
Een soortgelijke verbinding als de AMP-stekker maakt, 
kan ook een krimpkous tot stand brengen. 
Deze krimpkous krimpt zich optimaal rond de kabel 
door deze met een föhn te verhitten.

Connectie maken met CAN-Bus
Bij het maken van connecties met CAN-Bus zijn minder bedrading en connectoren 
nodig in het voertuig. Ook hierbij is het van groot belang dat de instructies in de 
handleiding worden opgevolgd. Alleen op deze manier kan een goede, veilige en 
storingsvrije verbinding worden gemaakt op de CAN-Bus. Een aantal punten hebben 
extra aandacht nodig.

Houdt twist intact
De CAN-Bus in het voertuig is bewust getwist om het signaal op een juiste manier te 
geleiden, zonder dat deze onderbroken wordt. Het is daarom erg belangrijk dat na de 
montage van de kabelsets de twist intact blijft. Anders wordt het signaal onderbroken.

Soldeer niet
Ondanks dat het bij bepaalde productgroepen gevraagd wordt, raden we het solderen 
op de CAN-Bus sterk af. Autofabrikanten wijzen in veel gevallen de garantie af als deze 
methode wordt toegepast. De weerstand op een bepaalde plaats wordt namelijk zo 
sterk verhoogd dat de CAN-Bus storingen kan gaan vertonen.

Monteer uitsluitend meegeleverd materiaal
Om een juiste montage te garanderen en nadien garantie te kunnen verlenen is het 
van groot belang dat alleen de meegeleverde onderdelen tijdens de montage worden 
gebruikt.

Gebruik geen scotch-locks
De bedrading van CAN-Bus is erg dun. Om deze reden mag er alleen gebruik gemaakt 
worden van meegeleverde klemverbindingen om een connectie te maken met 
CAN-Bus. Hiervoor zijn scotch-locks totaal ongeschikt. Gebruik deze nooit in 
combinatie met CAN-Bus. Ze zijn bedoeld voor grotere draaddiameters en 
snijden de dunne bedrading van CAN-Bus door.  

Kabel doorvoeren
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Connectie maken

Fuse tap plaatsen

Nacontrole kabelset uitvoeren
Voordat de auto weer aan de klant overgedragen wordt, dient er een uitvoerige 
nacontrole plaats te vinden op de functionaliteit van de kabelset. Er zijn een aantal 
manieren om deze nacontrole uit te voeren. 
  
Zelfdiagnosefunctie
Een	deel	van	de	voertuig	specifieke	kabelsets	is	
uitgerust met een zelfdiagnosefunctie. Deze 
ingebouwde module toont na montage een rood of 
groen signaal. Rood betekent een niet-succesvolle 
montage, die nog eens nagelopen moet worden. 
Groen houdt in dat alle stappen succesvol doorlopen 
zijn. Dankzij de zelfdiagnosefunctie zijn monteurs er 
altijd zeker van dat de installatie van de kabelset 
uiteindelijk op de correcte wijze verlopen is.

Automatische verlichtingscheck
Als	een	voertuig	specifieke	kabelset	niet	over	een	zelfdiagnosefunctie	beschikt,	kan	de	
Easy Trailer Check uitkomst bieden. Deze functie is ook slechts in een deel van het 
assortiment ingebouwd. Dankzij de Easy Trailer Check is het niet langer noodzakelijk 
om de controle van de verlichting op de aanhanger met twee mensen uit te voeren. 
Een persoon kan dit al doen. Door eerst het contact van de auto in te schakelen, 
vervolgens met een druk op de knop de waarschuwingslampen aan te zetten en tot 
slot de stekker van de aanhanger in de stekkerdoos te plaatsen, start de Easy Trailer 
Check	automatisch.	In	een	tijdsbestek	van	11,5	seconden	laat	de	Easy	Trailer	Check	de	
achterlichten, remlichten, knipperlichten, mistlichten en het achteruitlicht achter 
elkaar branden. Deze cyclus herhaalt zich vijf keer.

Testbox    
Voer altijd een dubbelcheck uit met de testbox 
van Brink. Hiermee kan een monteur eenvoudig 
elke	functie	van	de	bekabeling	(7-	en	13-polig)	
en de verlichting van aanhanger, caravan of trailer 
testen. De testbox is geschikt voor alle voer-
tuigen met en zonder CAN-Bus en werkt ook 
met voertuigen die over een besturingsapparaat 
voor de automatische aanhangwagenherkenning 
beschikken. 

Na een correcte aansluiting van de stekker van de testbox in de stekkerdoos, kan de 
monteur met het optische display van de testbox in de bestuurdersstoel plaatsnemen. 
Door het oproepen van de verlichtings- voertuigfuncties kan de pinbezetting van de 
stekkerdoos gecontroleerd worden. Hiervoor moet het contact van het voertuig 
worden ingeschakeld. Eventuele gebreken in de bekabeling worden nu door het niet 
of verkeerd oplichten van de leds aangegeven. Makkelijker testen kan niet. 

Gebruik geen testlampjes
Het gebruik van ouderwetse testlampjes biedt bij hedendaagse voertuigen geen 
uitkomst meer. Hetzelfde geldt voor kleine testers met led lampjes. CAN-Bus systemen 
worden vanwege een te geringe stroomafname van deze producten niet meer 
geactiveerd en schakelen al na een aantal minuten over op de slaapstand. 

Overige nacontroles uitvoeren 
Tijdens de montage van de kabelset is het nodig om interieurpanelen te demonteren. 
Monteer deze na een goed verlopen test met de Easy Trailer Check en de testbox weer 
op hun oorspronkelijke plaats. Loop na of de interieurdelen niet beschadigd zijn. 
Test vervolgens alle functionaliteiten van de auto van elektrische raambediening tot 
buitenspiegelafstelling.	Zet	tot	slot	alle	klant-specifieke	instellingen	zoals	die	
voorafgaand aan de montage genoteerd zijn weer terug. 

Massapunten aansluiten
Als de connecties gemaakt zijn, volgt het aansluiten van massapunten. Het is ook 
hierbij weer van groot belang dat de instructies in de handleiding worden opgevolgd. 
Alleen op deze manier ontstaat een goede, veilige en storingsvrije aansluiting. De 
handleiding vermeldt exact waar de massapunten voor de kabelset zich bevinden in 
het voertuig. Deze zijn door de autofabrikant getest. Sluit de kabelset dus alleen op 
deze punten aan. 

Stroomverbinding maken
De stroomverbinding kan op een aantal manieren gemaakt worden. Bij de modernste 
voertuigen kan de stroom het best uit de zekeringkast onder de motorkap gehaald 
worden. Voor deze optie heeft Brink fuse taps ontwikkelt. Deze chip is eenvoudig in 
de zekeringkast te pluggen en pakt automatisch de benodigde stroom voor de 
kabelset op. Een andere manier om een stroomverbinding te maken, is om stroom 
direct va de batterij af te tappen. Dit neemt wel risico’s met zich mee en vraagt om 
een goede nacontrole. Check of de batterij niet leegloopt en of deze methode de 
geheugencircuits van de auto niet verstoord. Neem bij deze handeling wederom het 
NEN-9140	protocol	in	acht	bij	werkzaamheden	aan	hybride	en	elektrische	voertuigen.		

Kabelset activeren
Het kan voorkomen dat monteurs na montage de kabelset moeten activeren binnen 
het voertuig. Bij het activeren wordt de trekhaak aangemeld in de auto-elektronica, 
zodat alle aanwezige elektronica in de auto op juiste manier blijft functioneren en zich 
aanpast zodra er een trailer is aangekoppeld. Met algemene diagnoseapparatuur 
kunnen de meeste kabelsets door de monteur zelf geactiveerd worden. Hierbij 
worden de volgende acties uitgevoerd: Uitschakeling van PDC, mistlamp en lane-as-
sist en activatie van TSP, extra koeling en de automatische versnellingsbak.

Dealer inschakelen
Bij een aantal autotypes kan slechts een dealer de kabelset activeren. Hier zijn extra 
kosten aan verbonden. Om hier vooraf bewust van te zijn, meldt Brink deze wijze van 
activeren	altijd	in	de	technische	specificaties	van	de	kabelset.	Zo	komt	niemand	voor	
verrassingen te staan.     
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Montage ARB

Werkzaamheden

• Imperiaal op de grond in elkaar zetten
• Laadrol en spoiler monteren
• Steunpoten plaatsen op dak bestelbus
• Imperiaal op steunpunten vastzetten
• Ladder op achterdeur monteren

Mits de montage van de aluminium dakdrager exact wordt uitgevoerd volgens 
het stappenplan uit de montagehandleiding, kan iedere monteur met een ARB 
professional van Brink rekenen op een snelle en eenvoudige montage. 
We	produceren	onze	dakdragers	altijd	auto	specifiek,	op	basis	van	
montagepunten	en	beladinggegevens	van	de	officiële	autofabrikanten.	
Hierdoor hebben de ARB Professionals van Brink altijd de juiste pasvorm 
om op het dak van elke bestelauto te monteren.
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Spoilermontage
Leg de gemonteerde dakdrager op de kop en verdeel  de drie t-stukken met schroef-
draad die in de geleidingsrail van de voorste dwarsbalk zitten. Een links, een rechts en 
een in het midden. Pak daarna de spoiler erbij en schuif de drie bevestigingsgaten over 
het schroefdraad van t-stukken. Ratel als laatste stap de spoiler met bouten vast.

Laadrolmontage
Draai de gemonteerde dakdrager na de spoilermontage weer om en verdeel de twee 
t-stukken met schroefdraad in de geleidingsrail van de achterste dwarsbalk. Een links 
en een rechts. Pak daarna een laadrolhouder en schuif deze over het schroefdraad 
van een t-stuk. Ratel de laadrolhouder met bouten vast. Neem nu de laadrol erbij en 
haak deze in de gemonteerde houder. Daarna kan ook de tweede laadrolhouder in 
de laadrol gehaakt worden en vervolgens over het schroefdraad aan de andere kant 
geschoven worden. Schuif de laadrolhouder zover mogelijk naar binnen om de laadrol 
zo strak mogelijk te klemmen tussen beide laadrolhouders. Ratel als laatste stap ook 
de tweede laadrolhouder vast.

Afdekkapmontage
Zowel aan de voor- als achterzijde van de zijwanden moeten tot slot afdekkapjes 
bevestigt worden. Deze kunnen op de kopse kanten van de zijwanden geschoven 
worden en klikken vast.  

Rubberen dopjes demonteren
Pas na de volledige assemblage van de Brink ARB professional volgt de eerste 
handeling aan het voertuig waarop de aluminium dakdrager gemonteerd moet 
worden. De bevestigingspunten voor de Brink ARB op het dak zijn afgedicht met 
rubberen dopjes. Deze moeten verwijderd worden met een dopsleutel.  

Beschermplaatjes monteren
Pak de klevende beschermplaatjes erbij. Plaats deze plakstroken vervolgens bij alle 
montagepunten op het dak. Drie bij beide montagepunten aan de achterzijde van 
het dak (geplaatst voor, tussen en achter de montagepunten). Twee bij beide 
montagepunten halverwege het dak (geplaatst voor en achter het montagepunt). 
Twee bij beide montagepunten aan de voorzijde van het dak (geplaatst achter en 
tussen het montagepunt). Na het plakken van de klevende beschermplaatjes op de 
montagepunten dienen de montagepunten weer bereikbaar gemaakt te worden. 
Dit kan door met een schroevendraaier door de plakstroken te prikken op de 
plaatsen van de montagepunten.

Steunpootjes monteren
Pak de twee gats strips erbij en plaats deze aan de achterzijde van het dak met de 
gaten recht boven de montagepunten. Doe hetzelfde met de enkel gats strips in het 
midden en aan de voorzijde van het dak. Plaats daarna de steunpootjes een voor een 

Plugmontage
De installatie begint met het plaatsen van de plastic plugs in beide zijwanden van de 
Brink ARB. Door de zijwanden plat op de grond te plaatsen, zijn de plastic plugs 
handmatig in de op maat gemaakte vierkante gaten te klikken.

Dwarsbalkmontage
Aan beide zijwanden van de Brink ARB zijn zowel aan de voor- als achterkant reeds 
fixatiesteunen	voor	gemonteerd.	Tussen	deze	steunen	dienen	de	dwarsbalken	
gemonteerd te worden. In de dwarsbalken zitten drie geleidingsrails. Schuif de rail 
die	tegenovergesteld	aan	ronding	is	gepositioneerd	over	de	fixatiesteun.	Zet	de	
dwarsbalken vervolgens vast met een inbussleutel. Doe dit eerst met slechts 
een zijwand. Leg de andere zijwand even aan de kant.  

T-stukmontage laadrol
In de gemonteerde dwarsbalk aan de achterkant zit eveneens aan de voorzijde een 
geleidingsrail. Laat in deze rail twee t-stukken met schroefdraad glijden. Het schroef-
draad moet naar buiten steken. Deze t-stukken zijn later nodig voor de bevestiging van 
de laadrol.  

T-stukmontage spoiler
In de gemonteerde dwarsbalk aan de voorkant zit eveneens aan de voorzijde een 
geleidingsrail. Laat in deze rail drie t-stukken met schroefdraad glijden. 
Het schroefdraad moet naar buiten steken. Deze t-stukken zijn later nodig voor 
de bevestiging van de spoiler. 

Dwarsliggermontage
De dwarsliggers passen precies in de eerder aangebrachte plastic plugs. Laat de 
zijwand waar de dwarsbalken inmiddels op gemonteerd zijn plat op de grond liggen 
en klik de dwarsliggers in de plastic plugs.

Zijwandmontage
De zijwand die bij aanvang terzijde gelegd is, kan er weer bij gepakt worden. 
Schuif	eerst	de	voor	gemonteerde	fixatiesteunen	door	de	geleidingsrail	van	de	voorste	
en achterste dwarsbalken. Stel vervolgens de dwarsliggers zo dat ze allemaal recht 
voor de plastic plugs uitkomen. Met twee handen kan de zijwand daarna aangedrukt 
worden zodat de dwarsliggers in de plugs klikken en de voor gemonteerde 
fixatiesteunen	in	de	geleidingsrails	van	de	dwarsbalken	glijden.	Zet	de	dwarsbalken	
vervolgens	vast	met	een	inbussleutel	en	zet	ze	vervolgens	vast	op	moment	(20Nm)	
met een momentsleutel.

Plugmontage Dwarsbalkmontage Dwarsliggermontage Dwarsbalk op moment zetten
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bovenzijde even tijdelijk vast met de hiervoor bedoelde inbus schroeven. In de 
montagehandleiding is de afstand te vinden die de onderkant van de ladder ten 
opzichte van de binnenkant van de rechterachterdeur moet hebben. Meet deze 
afstand uit en zet de onderkant van de ladder in de juiste positie. De montagegaten 
aan de onderzijde van de ladder bevinden zich nu op de juiste plek. Teken deze gaten 
met potlood af op de achterdeur. Maak daarna de inbus schroeven aan de bovenzijde 
weer los en haal de ladder weer van de achterdeur af. Demonteer dan de afdekplaat 
aan de binnenzijde van de rechterachterdeur. Zet vervolgens op de accuboormachine 
een conische gatenboor en boor de gaten uit.      

Laddermontage
Hang de voor gemonteerde ladder opnieuw op aan de achterdeur. Zet eerst 
de	ladder	aan	bovenzijde	nu	definitief	vast	met	de	inbus	schroeven.	Pak	daarna	
de momentsleutel erbij. De zojuist aangebrachte inbus schroeven moeten nog op 
moment	gezet	worden:	10Nm.	Zet	alle	schroeven	op	deze	kracht.	Neem	vervolgens	
het afgeronde twee gats stripje erbij en hou deze voor de geboorde gaten aan de 
onderzijde van de rechterachterdeur. Klem het stripje dan tussen montagepunten aan 
de onderzijde van de ladder en de achterdeur vast. Duw twee inbus schroeven door 
de gaten in de ladder en het stripje. Plaats daarna aan de binnenzijde van de 
achterdeur de rechthoekige twee gats strip over de doorstekende schroeven. 
Zet dan bouten op de schroeven en draai deze vast aan. 

Pak daarna de momentsleutel erbij. De zojuist aangebrachte bouten moeten nog op 
moment	gezet	worden:	20Nm.	Zet	beide	bouten	op	deze	kracht.	Tot	slot	kunnen	de	
verstelbare steunpootjes op de juiste stand gedraaid worden. Zodra ze klemmen tegen 
de	achterdeur	moeten	ook	de	steunpootjes	nog	op	moment	gezet	worden:	10Nm.	
Tot slot kan de afdekplaat aan de binnenzijde van de achterdeur weer gemonteerd 
worden.

op de strips en draai de bouten voorzien van een ring met de hand vast in de 
montagepunten. Draai ze vervolgens met een ringsteeksleutel verder aan.  

Dakdrager monteren
Elk afzonderlijk steunpootje bevat in het midden een montagepunt. Dit montagepunt 
komt exact overeen met de bevestigingspunten aan de onderkant van de dakdrager, 
bestaande uit schroefdraad. Plaats daarom de dakdrager zo boven de steunpootjes op 
het dak dat de schroefdraden door de montagepunten steken. Vervolgens kunnen de 
slotmoeren met de hand om de schroefdraden gedraaid worden. Draai deze verder aan 
met een ringsteeksleutel.

Bouten op moment zetten
Pak de momentsleutel erbij. De zojuist aangebrachte moeren moeten nog op 
moment	gezet	worden:	20Nm.	Zet	alle	moeren	op	deze	kracht.	Plaats	vervolgens	
de waterdichte afdekdopjes op de moeren. Daarna dienen ook de moeren waarmee 
de	steunpootjes	op	het	dak	vastgezet	zijn	op	moment	gezet	te	worden:	10	Nm.	
Zet alle moeren op deze kracht.

Accessoire montage
Als extra accessoire bij de aluminium dakdrager levert Brink een ladder voor op de 
achterdeur. Deze zorgt ervoor dat de Brink ARB Professional makkelijk bereikbaar 

wordt. In tegenstelling tot de aluminium dakdrager kennen bestelbussen geen voor 
gemonteerde punten om de ladder aan te bevestigen.  

Bevestigingsgaten bovenkant boren
Sla beide achterdeuren van de bestelbus open. Meet vervolgens vanuit het hart van 
het luchtgat aan de bovenzijde van de rechterachterdeur (scharnierkant) en volgens 
de afmetingen in de handleiding uit waar de drie gaten in de deur geboord moeten 
worden. Teken de te boren gaten af met potlood. Zet vervolgens op de accuboor-
machine een conische gatenboor en boor de gaten uit. Monteer de geboorde gaten 
af door hulsen met schroefdraad in de gaten te drukken.

Voormontage ladder
Leg de ladder met de platte kant naar beneden op de grond. Sla de hulsen met 
schroefdraad met een rubber hamer in de bevestigingspunten (opstaande pijpjes) 
die zich ter hoogte van de derde tree bevinden. Zet vervolgens de moeren op de 
verstelbare steunpootjes en draai deze dan handmatig in de hulsen met schroefdraad.

Bevestigingsgaten onderkant boren
Hang de voor gemonteerde ladder nu op aan de rechterachterdeur. Zorg dat de 
montagegaten aan de bovenkant van de ladder precies voor de geboorde 
montagepunten aan de bovenzijde van de achterdeur komen. Zet de ladder aan de 

Spoilermontage Laadrolmontage Steunpootmontage Dakdragermontage
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Brink

Your perfect fit voor monteurs

Wat is nou de kracht van Brink waar monteurs 
hun voordeel mee kunnen doen? Welk maatwerk 
levert Brink aan hen? En wat voor resultaten levert 
een samenwerking met Brink daardoor op? In dit 
trainingsboek is het allemaal te lezen. Toch willen 
we nog een keer kort en krachtig op een rij zetten 
waarom Brink de favoriete keuze is voor monteurs, 
dankzij	ons	motto:	Your	perfect	fit!		

De kracht van Brink Het maatwerk van Brink Het resultaat van Brink
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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


