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Vetokoukut

Westfalia-vetokoukut

Westfalia-vetokoukut
Saksalainen Westfalia on 12 miljoonalla valmistetulla vetokoukullaan yksi maailman johtavista vetokoukkuvalmistajista. Westfalia myös toimittaa vetokoukkuja
kaikille Euroopan johtaville autonvalmistajille ja koukut tehdään aina yhteistyössä
heidän kanssaan.
Westfalia-vetokoukut saivat Saksan johtavan autolehden ”Auto, Motor und Sport”
äänestyksessä vuonna 2010 ”paras merkki”-palkinnon vetokoukkujen kategoriassa jo viidentenä vuonna peräkkäin. Westfalia-vetokoukut ovat huippulaatua
ja niiden asennus on nopeaa ja helppoa. Kaikki koukut on suojattu ympäristön
rasituksia, kuten korroosiota, vastaan ja ovat luonnollisesti myös
EU-tyyppihyväksyttyjä eikä niitä tarvitse erikseen katsastaa.
Wesfalia-konserniin kuuluvat myös ruotsalainen Monoflex ja ranskalainen Siarr ja
koko konserni työllistää Euroopassa n. 800 henkilöä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna
2009 n. 140me.
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Westfalia-vetokoukut
Westfalia-tuoteperheeseen kuuluu lukuisia vetokoukkuja eri lukitusysteemeillä.

Koukkutyyppi riippuu aina automallista.

Kiinteä koukku

Edullisin vaihtoehto on koukku, jossa on kiinteä kuula.
Se on helppo ja nopea asentaa. Tätä mallia on myyty yli 8
miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti.

Automaattinen pystysuora koukku (AV)

Irrotettava koukku on todella helppo ja yksinkertainen käyttää. Kuulaosa työnnetään lukituspesään, jolloin se lukittuu
automaattisesti paikoilleen. Kun autolla ei vedetä, sekä
lukituspesä että pistorasia jäävät auton alle, jolloin auton
takaosassa ei näy mitään koukkuun viittavaa.

Automaattinen vaakasuora koukku (AH)

Tässä mallissa koukku työnnetään vaakasuorassa
asennossa lukituspesään ja kiinnitetään kierrettävällä
sokalla.

Irrotettava koukku

Koukku työnnetään vaakasuorassa asennossa lukituspesään ja kiristetään mutterilla. Mutterin kiinnitys
varmennetaan vielä sokalla.
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Monoflex-vetokoukut

Monoflex – matkalla turvallisuuteen
Monoflex valmistaa vetokoukkuja, joiden taso ja toimintavarmuus vastaa nykyajan vaatimuksia.
Monoflexin laatujärjestelmä takaa vakaan ja kriittisen valvonnan vetokoukkujen valmistuksessa. Henkilökohtainen omistautuminen, turvallisuus ja palvelu ovat ne periaatteet, joihin Monoflex-vetokoukkujen valmistusprosessi nojaa.
Yli 30 vuoden kokemuksen, maalaisjärjen ja viimeisimmän teknologian avulla Monoflex on onnistunut luomaan yhden markkinoidemme suurimmista vetokoukkuvalikoimista. Vetokoukut ovat alan parhaiden osaajien suunnittelemia ja tuloksena niiden
pintakäsittely on markkinoiden parhaimpia.
Kaikki vetokoukut testataan niille suunnitelluissa testipenkeissä, jotta maksimaaliset kestävyys- ja turvallisuusstandardit täyttyvät. Vain testauksen kautta koukut saavat tyyppihyväksynnän 94/20/EC, jonka jälkeen niitä voidaan myydä markkinoille.
Monoflex Nordic AB kuuluu Westfalia-konserniin. Sille on myönnetty ISO9001 ja ISO14001 laatusertifikaatit.

4

Monoflex-vetokoukut
1

2

Monoflex-vetokoukkutyypit:

Kiinteä kuula

Hitsattu tai kiinteästi pultattu koukku.

Monoflex II

Irrotettava kuula, jossa sokka vedetään ulos.
Kuula työnnetään paikalleen ja käännetään oikeaan
asentoon, jonka jälkeen sokka vapautetaan. Koukun
paikallaan pysymisen varmistamiseksi ruuvataan
vielä sokka kiinni.
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AH II

Kuulaosa työnnetään vaakatasossa lukituspesään, jolloin se lukittuu automaattisesti.
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AV II

Sama rakenne, mutta kuulaosa työnnetään
pystysuorassa lukituspesään, jolloin se
lukittuu automaattisesti.

5

Steinhof-vetokoukut

Steinhof-vetokoukut
Steinhof on vuonna 1960 perustettu vetokoukkujen valmistukseen erikoistunut yritys.
Steinhof-vetokoukkuja myydään ympäri Eurooppaa ja päämarkkina-alueet ovat
Saksa, Tanska, Hollanti, Tsekki ja Ukraina.
Steinhof-vetokoukut valmistetaan ISO9001:2008 standardin mukaisesti ja
tuotteille on myönnetty TUV-sertifikaatti.
Vetokoukuilla on myös ECE-R90 tyyppihyväksyntä.
Kaikki Steinhof-vetokoukut testataan oman laboratorion testipenkissä,
jossa jokaisen vetokoukun tulee kestää 2 miljoonaa nykäystä ilman merkittävää
väsymistä. Testi kestää 40 tuntia. Testitulokset lähetetään hollantilaiseen
RDW-laadunvalvontainstituuttiin, joka myöntää jokaiselle testatulle
vetokoukulle erikseen 94/20/EC-sertifikaatin. Tämä sertifikaatti tulee olla kaikissa EU:n
aluella myytävissä koukuissa.
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Sähkösarjat
Monoflex-sähkösarjat
Automerkkikohtaiset sähkösarjat
Nykyautojen tekniikka on yhä monimutkaisempaa. Check-Control -systeemit,
lukuisat tietokoneet, peruutustutkat jne. vaativat autoihin aina oman räätälöidyn sähkösarjansa.
Monoflex valmistaa melkeinpä jokaiseen uuteen automalliin oman viimeisimmällä tekniikalla varustetun sähkösarjansa. Uusimmissa versioissa
pistokkeet yksinkertaisesti kiinnitetään liittimiin ja sarja on uuden päivityksen
jälkeen valmis.

Lainsäädännölliset vaatimukset
Kaikki Monoflex-sähkösarjat kehitetään siten, että ne vastaavat aina kunkin maan lainsäädännön asettamia vaatimuksia. Sarjat
varustetaan sumuvalokytkennällä, ja kuten lähes kaikissa sarjoissa sumuvalo sammuu, kun auton sähköjärjestelmä liitetään
vedettävään peräkärryyn tai asuntovaunuun. Tämä estää ajaessa häiritsevän punaisen valon heijastumisen perävaunusta tai
asuntovaunusta peruutuspeilin kautta kuljettajan silmiin.
7- ja 13-napaiset sarjat
Sähkösarjoja on saatavilla sekä 7- että 13-napaisena. 13-napainen sarja takaa, että esimerkiksi asuntovaunun kaikki sähkölaitteet toimivat asianmukaisella tavalla. Yleisempi 7-napainen sarja taas riittää hyvin esimerkiksi tavallisen peräkärryn vetoon.
Peruutustutka
Monet autot on nykyään varustettu peruutustutkalla. Tutka hälyttää peruutettaessa, kun se havaitsee esteen auton reitillä.
Useimmat sähkösarjat kytkevät tämän toiminnon käynnistä, kun autoon liitetään peräkärry tai asuntovaunu. Peruutustutkatoiminto käynnistyy jälleen, kun pistoke irrotetaan. Huomio! Joissain tapauksissa auton peruutustutka tulkitsee kiinteällä kuulalla
varustetun vetokoukun esteeksi ja saattaa näin häiriintyä ja toimia väärin. Tällaisissa malleissa autoon voidaan asentaa vain
irrotettavalla kuulalla varustettu vetokoukku.
Check-Control
Check-Control on auton valoja kontrolloiva järjestelmä, jossa takavalojen, jarruvalojen ja/tai sumuvalojen toiminta tarkastetaan
ajoneuvoon sisäänrakennetulla tietokoneella. Jos joku valoista on viallinen, joko varoitusvalo, symboli tai teksti kojelaudassa
varoittavat kuljettajaa siitä. Check-Control-toiminnon olemassaolon voi tarkastaa käynnistämällä moottorin, sytyttämällä valot,
irrottamalla liittimen toisesta takavalosta ja polkaisemalla sen jälkeen jarrua. Jos autossa on Check-Control-toiminto, joku yllämaituista kojelaudan varoitustoiminnoista käynnistyy.
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Maahantuoja ja tukkumyyjä:

Malminkaari 12
00700 Helsinki
Postios. PL 115
00701 Helsinki
Puh. (09) 350 11, fax (09) 350 1202
Sähköposti: koivunen@koivunen.fi
Internet: www.koivunen.fi

