
Předepsané utahovací momenty:
:

M5            5,9 Nm                     6,5 Nm

M6          10.0 Nm                   10,5 Nm

M10        49,0 Nm                   51,0 Nm

M12        85,0 Nm                   87,0 Nm

M14      135,0 Nm                 138,0 Nm

M16      210,0 Nm                214.1  Nm
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Specified torque settings

Tažné  zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu ES 94/20 splňuje všechnypředepsané normy ES.

.

Všeobecné pokyny :
1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérii ,musí být karosérie očištěna od měkých antikorozních

ochran (nástřiku karosérie. Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete  antikorozním přípravkem.
2. Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem , používejte na třecí plochy  a otvory

systému krytky k tomu určené.
3. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
4  Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte  zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
5. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
6. Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám

a  požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

ČRMontážní návod

2ks- M12x40
2ks- M12x130x1,25
4ks- M12x140

4ks - M12

čep:VT 10
el: ZV 220

8ks - 12

6ks - 12

4ks - M12

D
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ES 94/20

Classe A50-X

Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

splňuje
complies: 150kg

5/99->

3500 kg

15,85 kN
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Classic Cab, Van,Minibus, Pick up
Double Cab           SWB/LWB

1ks 1ks

4ks

2ks

2x M12x40

2x M12x40

M12x130x1,25

M12x130x1,25

2x M12x40

2x M12x50

2x18L=85mm

2x18L=85mm

4ks-18x2L=85

2x  12   32mm

1/ Demontujeme 2 šrouby posledního přichycení rámu ke karoserii. Zhotovíme výřez zadního plastového
schůdku dle dodaného obrázku.

2/ Pravý i levý bok tažného zařízení jsou uchyceny stejně a to: Místo již demontovaného šroubu přijde
šroub M12 x 130 x 1,25 a skrz rám šroub M 12 x 140. Šrouby nejprve provlékneme přes velkoplošnou
podložku, poté přes bok tažného zařízení, pak přes rám vozu. Poté do rámu " U " profilu vložíme
plochou příložku se 3 otvory, dále trubičku L= 18 x 85 a další plochou příložku a šrouby blíže k zadní
části vozu přichytíme ke karoserii. Zbylé šrouby prostrčíme skrs rám a čtvercovou destičku síly 8mm.
Přichytíme pérovkou a maticí M 12. Nedotahujeme!! !  Pozor na použív otvorů a šroubů, dle typu vozidla.
- Van,  WB3000+krátký převis+ ClassicCab+Pick-up+Double Cab otvory .
-  Ostatní verze otvory

3/ Mezi takto připravené boky vložíme hlavní nosník tažného zařízení a tento přichytíme 4 šrouby M 12x 40.
Vyrovnáme hlavní nosník s boky a dotáhneme dle utahovacích momentů. Poté dotáhneme boky k rámu

vozidla.

A +B
A+C.

VANMINIBUS Classic Cab
Pick-up

Double Cab
Pick-up

M12x140

M12x140

B

C

A
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Fitting instructions:
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General instructions:

1 Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car

body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.

2 Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and

use original supplied plastic covering caps.

3 Use supplied mechanical strenght jointing material.

4 It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been

in use approximately 1000 km.

5 According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.

6 Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements   (see a car

manual or ask a car dealer).

The tow bar has been plysically tested according to a regulation 94/20/EC and fulfils all
prescribed ES regulations
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1. Dismantle two bolts of the last chassis attachment to a car body. Make a slot of the

back plastic step according to a supplied figure.

2. The left and right sides of a coupling device are attached in the same way and it is

done in this way: Instead of already dismantled bolt there goes M12x130x1.25 bolt

and M12x140 bolt through the chassis. Put the bolts through a large area washer first

and then through the side of the coupling device side and then through the chassis.

Then put in a flat lash with three holes into “U” frame, then L = 18 x 85 tube and a

next flat lash and attach it by the bolts, which are closer to the back side of a car, to a

car body. Put the rest of the bolts through a chassis and the 8 mm thick square plate.

Attach it by a spring washer and M 12 nut. Do not tighten!! Attention, use holes and

bolts according to a car type.

- Van, WB 3 000 + short overhang + Classic, Cab + Pick-up + Double Cab –

A + B holes.

- Other versions – A + C holes.

3. Between such prepared sides put the main beam of a coupling device and attach it by

four M 12x 40 bolts. Align the main beam to the sides and tighten it according to

torque moments. Then tighten the sides to the chassis.


