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Thule stelt trekhaak op de proef
ATC Drenthe bezoekt trekhaakfabrikant 

“Door de opkomst van kleinere
auto’s vervoert de consument zijn
bagage op andere manieren dan
vroeger. Niet alleen dakdragers en
skiboxen zijn populair, ook de trek-
haak wordt steeds vaker gebruikt
voor de montage van een fietsen-
drager. Dat gebruik stelt andere
eisen”, zegt Jan Pol, accountmanager
bij Thule Group. Ga maar na, bij het

trekken van een aanhanger werken
er voornamelijk horizontale krach-
ten op de trekhaak. Een gemon-
teerde fietsendrager geeft een heel
andere belasting. Er werkt dan een
moment op de trekhaak, doordat
het gewicht zich tot een halve meter
achter de trekhaak bevindt. Bij elek-
trische fietsen neemt de grootte van
het moment alleen nog maar toe,

door een hogere massa van de fiets.
Dat vraagt om een aangepast ont-
werp van de trekhaak.

Ontwikkeling met of zonder
 autofabrikant
Herman Spijker, productmanager bij
Thule, vervolgt het verhaal: “Thule
levert trekhaken in opdracht van
een autofabrikant of voor de after-

market. In het eerste geval is Thule
er vanaf het begin bij betrokken. Het
bedrijf ontvangt al in een vroeg sta-
dium alle technische tekeningen
van de fabrikant. Bij wijzigingen
worden de ingenieurs in Staphorst
direct op de hoogte gebracht, zodat
ze het ontwerp kunnen aanpassen.
Bij een aftermarket trekhaak gaat
Thule zelf aan de slag. Hiervoor haalt

Een trekhaak wordt al lang niet meer gebruikt om alleen maar een aanhanger te trekken. Het

monteren van fietsdragers op de trekhaak neemt toe. Niet alleen de klant, maar ook de autofa-

brikant stelt andere eisen aan de trekhaak. Hoe wordt een moderne trekhaak geproduceerd en

waaraan moet hij voldoen? En waar let je op bij de montage? ATC Drenthe gaat op zoek naar

antwoorden bij Thule Towing Systems in Staphorst.

Herman Spijker, productmanager bij Thule, legt het ontwikkelingsproces uit aan de leden van ATC Drenthe. Het duurt ongeveer acht weken voordat een trekhaak op de markt beschikbaar is. Het ontwikkelen
duurt ongeveer vier weken en het productieproces opstarten neemt ook ongeveer vier weken in beslag.

12AMT005_ATC Informatie.qxp:Opmaak 1  5/7/12  3:36 PM  Page 112

1



AMT | 2012
113AMT | 2010

Vereniging van Automobieltechnici ATC

Kijk voor nadere informatie op:

www.vereniging-atc.nl

TEKST: PAUL JANSSEN / BEELD: THULE, AMT

Adreswijzigingen etc. alleen doorgeven

aan het secretariaat van de eigen afdeling.

Dagelijks bestuur:

Nico Tol (algemeen voorzitter en APK zaken)

voorzitter@vereniging-atc.nl, 

apk@vereniging-atc.nl

Piet Roelse (algemeen penningmeester en

 ledenbeheer)

pmr@vereniging-atc.nl

Hub Veders (algemeen secretaris)

secretaris@vereniging-atc.nl

Louis Matthys (vice-voorzitter)

vice-voorzitter@vereniging-atc.nl 

Hans Boot (projecten)

projecten@vereniging-atc.nl

Jur Ooijman (p.r. en sitebeheer)

pr@vereniging-atc.nl 

Centrale ledenadministratie:

Jean Nefkens

ledenbeheer@vereniging-atc.nl 

Piet Roelse 

Amsterdam-Kennemerland: Tel.: (0297) 54 07 92

secretaris@atc-ak.nl 

Apeldoorn: Tel.: (055) 366 77 46

secretaris@atc-apeldoorn.nl

Arnhem-Nijmegen: Tel.: 06-53 29 74 54

secretaris@atc-arnhem-nijmegen.nl

België/Antwerpen/Vlaanderen: Tel.: (052) 42 76 83

secretaris-aw@atc-belgium.be

secretaris-vl@atc-belgium.be 

Deventer-Zutphen: Tel.: (0575) 56 77 28

secretaris@atc-dz.nl/info@atc-dz.nl

Drenthe: Tel.: (0524) 55 06 96

secretaris@atc-drenthe.nl

Friesland: Tel.: (0512) 51 56 66

secretaris@atc-friesland.nl

‘s-Gravenhage: Tel.: (0174) 62 88 03

secretaris@atc-gravenhage.nl

Groningen: Tel.: (0592) 54 26 32

secretaris@atc-groningen.nl

Limburg: Tel.: (045) 541 44 30

secretaris@atc-limburg.nl

Midden-Brabant: Tel.: (013) 468 38 46

secretaris@atc-middenbrabant.nl

Noord-Holland Noord: Tel.: (0224) 55 15 68

secretaris@atc-nhn.nl

Oost-Brabant: Tel.: (040) 842 07 48

secretaris@atc-oostbrabant.nl

Rotterdam: Tel.: (0180) 42 80 19

secretaris@atc-rotterdam.nl

’t Sticht: Tel.: ( 030) 688 50 46

secretaris@atc-sticht.nl

Twente: Tel.: ( 06) 12 37 44 87

secretaris@atctwente.nl

West-Brabant: Tel.: (076) 521 63 32

secretaris@atc-westbrabant.nl

Zeeland: Tel.: (0113) 31 22 14

secretaris@atc-zeeland.nl

Zwolle: Tel.: (0529) 43 22 72

secretaris@atc-zwolle.nl

 Tijdens deze test duwt en trekt een
cilinder twee miljoen keer tegen en
aan de trekhaak met telkens de-
zelfde kracht. Natuurlijk komt dat
niet overeen met de werkelijke
 belastingen. Autofabrikanten, trek-
haakfabrikanten en testinstituten
hebben daarom een paar jaar gele-
den de Carlos TC-test ontwikkeld.
Carlos TC staat voor CAR LOading
Standard Trailer Coupling. Bij deze
test wordt de trekhaak niet alleen
horizontaal belast, maar ook
 verticaal en zijdelings. Het testpro-
gramma duurt 92 uur en bootst
 realistische situaties na. Op die
 manier kan ook het gebruik van
een fietsdrager gesimuleerd
 worden. Veel autofabrikanten
eisen de Carlos TC-test van de  OE-
trekhaakfabrikant en vanaf dit jaar is
de Carlos-test ook geschikt voor
 homologatie. Hoewel de eisen per
autofabrikant verschillen, zijn alle
Thule-trekhaken van dezelfde
 kwaliteit. Daarmee voldoen ze aan
alle eisen van alle autofabrikanten.

Trekhaak wordt geperst
Thule produceert alle onderdelen
zelf in Nederland. In Hoogeveen
ontstaan de eerste onderdelen van
de trekhaak en in Staphorst vindt de
assemblage plaats. Met een 600-
tons pers wordt het staal koud in de
juiste vorm geperst. Het voordeel
hiervan is dat de krachtlijnen in het
staal behouden blijven. 
Een groot deel van de trekhaakcon-
structie wordt gelast. Dit gebeurt
met lasrobots. De lasrobots zijn zo
opgesteld dat ze twee werkplekken
hebben. Een medewerker plaatst bij
één werkplek de onderdelen, terwijl
de lasrobot bij de andere werkplek

Thule een nieuwe auto naar Stap-
horst of gaat een medewerker op
pad om een 3D-scan van de achter-
kant van de auto te maken. Dit ge-
beurt één keer met en één keer zon-
der bumper. De meetgegevens gaan
naar de ontwerpafdeling en die te-
kent digitaal een trekhaak. Daarbij
proberen de ingenieurs het zagen in
de bumper zo veel mogelijk te be-
perken. Als de trekhaak ontworpen
is, wordt deze eerst digitaal op de
proef gesteld. Daarna maakt Thule
een proefmodel en test dit. Als de
trekhaak aan alle eisen voldoet, start
het productieproces”. 

Realistisch testen
Trekhaken die in Europa verkrijg-
baar zijn, moeten aan bepaalde
eisen voldoen. Deze zijn vastgelegd
in de homologatietest 92/20/EC.

De Carlos TC-test belast een trekhaak in alle richtingen en is daardoor veel realistischer dan de wet-
telijke homologatietest. Bij het gebruik van een fietsendrager werken er andere krachten dan bij
het gebruik van een aanhanger. In de 92 uur durende test simuleert Thule allerlei situaties waar een
trekhaak op de weg ook mee te maken krijgt.

De volledig elektrische Tesla Roadster is een voorbeeld van een auto met een trekgewicht van 0 kg.
Thule maakt het toch mogelijk om een fietsdrager te monteren. 

Het bedrijf Brink International is
in 1903 begonnen als smederij. In
1960 werd de eerste vaste trekhaak
geproduceerd. Negentien jaar later
volgde de eerste afneembare trek-
haak. Thule Group heeft Brink over-
genomen en heeft in Nederland
twee vestigingen. “Staphorst is de
hoofdvestiging, in Hoogeveen be-
vindt zich ook een vestiging, maar
die doet slechts een deel van de
productie”, zegt accountmanager
Jan Pol. In Nederland zijn ongeveer
300 werknemers actief, die ruim
2000 verschillende trekhaken ont-
werpen, produceren en verkopen.
In Frankrijk zit nog een derde vesti-
ging, die voornamelijk voor Franse
automodellen trekhaken produ-
ceert. Verder heeft ook Zuid-Afrika
een aparte vestiging, die alleen op
de lokale markt gericht is. 
Thule levert jaarlijks één miljoen
trekhaken en het bedrijf heeft er
tot nu toe ruim 20 miljoen gele-
verd. Thule produceert ook andere
producten. Denk aan laptoptas-
sen, koffers, skiboxen en dakdra-
gers. Met de dakdragers heeft
Thule in 2011 een red dot award
gewonnen. Het uitschuifbare
 dakdragersysteem maakt het
 eenvoudiger om een fiets op het
dak te plaatsen. 

Thule in het
kort
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Meer weten over Thule?
In ons maanddossier vindt u meer artikelen over de Carlos TC-test
en de producten van Thule. Kijk op www.amt.nl/mei2012 of scan
de QR-code.

last. Als de lasrobot daar klaar is,
gaat hij bij de eerste werkplek ver-
der en de medewerker positioneert
de onderdelen weer aan de andere
kant. Zo gaat het lasproces continu
door.
Verderop in de fabriek sorteren
trommelmachines al het benodigde
kleinmateriaal dat bij de trekhaak
hoort. Een weegschaal bepaalt of
het kleinmateriaal compleet is.
 Uiteindelijk verdwijnen de trekha-
ken met toebehoren in dozen en
komen ze in het magazijn te staan.
Een grossier kan ze dan bij Thule
 bestellen.

Bedrading minstens zo belangrijk
Bij een trekhaak hoort natuurlijk ook
een kabelset. Daarin zijn twee ver-
schillende types leverbaar. Er zijn

zowel universele- als voertuigspeci-
fieke sets. Thule adviseert altijd een
voertuigspecifieke set te monteren.
De kans op storingen en verkeerd
aansluiten neemt daardoor af. Een
voertuigspecifieke set is speciaal
ontwikkeld voor één type voertuig,
waardoor hij snel en eenvoudig aan
te sluiten is. De set past ook altijd,
waardoor de autotechnicus geen
extra tijd kwijt is met het aanpassen
van de kabelset of aansluitingen. De
bijgeleverde handleiding beschrijft
elke uit te voeren handeling nauw-
keurig.
Het aansluiten van de bekabeling
kan bij moderne auto’s niet meer op
een achterlicht. De bedrading is zo
dun dat deze overbelast raakt. Ook
de regelcomputer van het voertuig
gaat diverse storingen geven.

Daarom levert Thule kabelsets die
geschikt zijn voor auto’s met een
CAN-bus. “Vooral bij de VAG-groep
zijn hele specifieke kabels noodza-
kelijk, terwijl bij Toyota en Kia nog
geen aansturing via de CAN-bus
plaatsvindt”, zegt Herman Spijker.
De CAN-bus mag niet doorgeknipt
worden. Helaas komt het in de prak-
tijk toch nog wel eens voor dat dit
wel gebeurt, met alle gevolgen van
dien. Als alle bedrading op de juiste
manier aangesloten is, moet de re-
geleenheid van het voertuig weten
dat er een trekhaakmodule beschik-
baar is. Daarvoor moet de autotech-
nicus met een diagnosetester de
trekhaak activeren. De parkeersen-
soren achter reageren dan anders en
het Trailer Stability Program acti-
veert, zodra het ESP actief is. Het ac-
tiveren voorkomt ook foutcodes en
zorgt dat het mistachterlicht van het
trekkende voertuig uitgeschakeld
wordt.
Een trekhaakmodule voor een mo-
derne Audi kan alleen een dealer ac-
tiveren. Er zijn mogelijkheden om
het zelf te doen, maar zodra de auto
voor onderhoud bij de dealer staat,

ontstaan er foutmeldingen. In de
database van Audi in Ingolstadt is
dan namelijk niet bekend dat er een
trekhaak onder zit.

Ondersteuning naar
 garagebedrijf 
Storingen in de verlichting komen
vaak voor. “Gebruik nooit een LED-
tester”, zegt Herman Spijker. “Een
lampje van 1,5 volt heeft nauwelijks
effect op de trekhaakmodule en
 veroorzaakt alleen nog maar meer
storingen. Het gebruik van een test-
lampje, dat alleen de puls op hoeft
te pikken, is wel geschikt. Bij twijfel
is het het beste om een aanhanger
aan te sluiten.”

Thule doet meer dan alleen het
 ontwikkelen en leveren van
 trekhaken. Via de website
 www.thuletowbars.com kan het
 autobedrijf de brutoprijzen en
 technische informatie bekijken van
de trekhaken. Er is ook een module
beschikbaar die precies aangeeft
hoeveel het autobedrijf overhoudt
aan de montage van een trekhaak.

Thule levert trekhaken in opdracht van de autofabrikant of voor de aftermarket. Het trekhaakaanbod
bestaat uit vaste, afneembare en wegdraaibare trekhaken.

De lasrobots lassen de delen aan elkaar. Elke lasrobot heeft twee werkplekken. Daardoor kan een
medewerker de onderdelen positioneren bij de eerste werkplek, terwijl de lasrobot bij de tweede
werkplek bezig is. Als de lasrobot daar klaar is, wisselen ze van werkplek en kan de medewerker aan
de andere kant de delen positioneren.

Stadsauto’s en hybridevoertuigen hebben vaak
een trekgewicht van 0 kg. Toch maakt Thule het
mogelijk om een fietsdrager te monteren op
deze voertuigen door middel van de Thule Con-
nector-kit. De afgevlakte trekhaak met een op-
staande rand maakt het onmogelijk een aan-
hanger aan te koppelen.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NLDe CAN-bus wordt bij steeds meer
 merken gebruikt voor het aanslui-
ten van de trekhaakbekabeling.
Om problemen en storingen te
voorkomen geeft Thule ATC-leden
de volgende tips:
● Volg altijd de aanwijzingen die  meegeleverd worden. 
● Gebruik alleen de meegeleverde materialen.
● Houd de twist van de CAN-bus bedrading intact. 
● Knip de CAN-bus niet door en soldeer niet.

Vier tips voor aansluiten op 
de CAN-bus

12AMT005_ATC Informatie.qxp:Opmaak 1  5/7/12  3:37 PM  Page 114

3


