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ONDERDELEN
Ontwikkelingen op trekhakengebied

Op het moment dat er een nieuw
model auto op de markt verschijnt
hebben trekhaakfabrikanten reeds
een complete trekhaak op het
schap liggen. En met compleet be-
doelen we inclusief een voertuig-
specifieke kabelset. Dit kan alleen
wanneer de contacten met de auto-
mobielindustrie zeer intensief zijn. 

Vandaar ook dat leveranciers zo-
als Brink, Bosal en Westfalia  ver-
tegenwoordigd zijn in tal van be-
langrijke autoproducerende landen
met hetzij vestigingen, hetzijfa-
brieken. Ontwikkeling en sterkte-
berekening worden in eigen huis
uitgevoerd. Prototypen van alle
trekhaken worden onderworpen
aan twee miljoen lastwisselingen,
een extreem zware, dynamische
beproeving die het effect van ja-
renlang rijden met een aanhangwa-
gen of caravan simuleert. Deze
tests zijn overigens verplicht.

Als u ervaring heeft met achter-
af monteren van trekhaken dan
weet u dat de maatvoering zo zorg-
vuldig op het voertuig is afge-

stemd, dat montage van het geheel
in circa één uur is te realiseren. 

Esthetisch niet in de haak
Niet iedereen wil gezien worden
met een knobbel achter de auto.
Brink signaleert dat inmiddels
25% van de verkochte trekhaken
afneembaar is. Een ontwikkeling
die een aantal jaren geleden nog
voorbehouden was aan het duurde-
re segment, maar inmiddels is er
bijna voor ieder autotype een af-
neembaar exemplaar beschikbaar.

Eigenlijk niet zo verwonderlijk
want een trekhaak verstoort het lij-
nenspel van een modern vormge-
geven auto behoorlijk. En de klant
heeft voor de oplossing een aardi-
ge prijs over; een afneembare
knobbel is ongeveer één keer zo
duur als een vaste. Overigens is de

modernisering van de carrosserie
niet van invloed op de manier
waarop de trekhaak aan de auto
wordt bevestigd, de balkconstruc-
tie van een moderne auto is over
het algemeen nog identiek.

Naast het esthetische aspect
speelt er ook nog een wettelijk as-
pect mee. Bij het permanente type
ontneemt de knobbel nogal eens
het zicht op de kentekenplaat en
dat is nu eenmaal niet toegestaan. 

De leveranciers hebben van het
afneembare type twee uitvoerin-
gen: horizontaal of verticaal af-
neembaar. De eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat de knobbel van een
horizontaal systeem makkelijk is te
bevestigen. Maar niet iedere auto
biedt de noodzakelijke ruimte en
vandaar de verticale systemen.

Brink heeft het afneembare type
opgedeeld in drie systemen te we-
ten Brinklogic, Brinkmatic en

Een trekhaak is soms  een nood-
zakelijk kwaad.Maar het siert in elk
geval niet het achterwerk van me-
nig modern gestyleerde auto.Erg
praktisch en fraai zijn de nieuwste
afneembare systemen.

Afneembare trekhaken veroveren de markt

Opvallend aan/afwezig
De trekhaakknobbel doet

afbreuk aan de vlotte sty-

ling van de moderne auto.

Een afneembaar concept

lijkt de oplossing. En er zijn

meer ontwikkelingen rond

de trekhaak. Zo wordt de

achterafmontage steeds

vaker geconfronteerd met

‘elektrische drempels’.

Voertuigspecifieke kabel-

sets worden een must.

Aansluitschema 13-polige stekkerverbinding
Kontaktnr. Kontaktnr. Stroomkring Aanbevolen
7-polig 13-polig draaddikte mm2

L of 1 1 Richtingaanwijzer links 1,5
54g of 2 2 Mistachterlichten 1,5
31 of 3 3 Massa voor 1 t/m 7 2,5
R of 4 4 Richtingaanwijzer rechts 1,5
58R of 5 5 Rechter achterlichten 1,5
54 of 6 6 Remlichten 1,5
58L of 7 7 Linker achterlichten 1,5

8 Achteruitrijverlichting of uitschakelen oplooprem 1,5
9 Constante + draad 2,5
10 Opladen accu aanhanger 1,5
11 Blanco 1,5
12 Blanco 1,5
13 Massa voor 8 t/m 12 2,5

FOTO’S:HAVAM/WESTFALIA
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Meerdere betrouwbare contacten
Naast een mechanische verbin-
ding moet een trekhaak elektrisch
contact maken met de aanhanger
of caravan.Op dat gebied is een
aantal ontwikkelingen actueel.

Allereerst zien we steeds vaker dat er
behoefte is aan meerdere contacten;
de 7-polige stekker maakt plaats
voor de 13-polige variant.Een mo-
derne caravan is tegenwoordig al af-
fabriek uitgerust met die laatste.Het
verlangen naar meer comfort en het
verplicht stellen van één, dan wel
twee mistachterlichten voor het ge-
trokken voertuig met een massa bo-
ven de 750 kg zijn de voornaamste
redenen.Daarnaast heeft een mo-
derne caravan een constante span-
ningsdraad om bijvoorbeeld de koel-
kast of een reserve-accu in conditie
te houden.Naast die constante plus
is betrouwbare massa misschien
nog wel net zo belangrijk, ook een
tweede massa heeft een plekje ge-
kregen in de 13-polige verbinding.

Waarom makkelijk doen? 
Heel vervelend is dat we ons nu in
een overgangssituatie bevinden en
dat blijft de komende jaren ook nog
wel zo.Nog vervelender is dat er
twee verschillende 13-polige ‘hard-
ware’systemen zijn:het Jaeger/Din-

Het West-sys-
teem is eigenlijk
de opvolger van
het Multicon
systeem.Over-
eenkomst is dat
de toegevoegde
6 contacten om de rand zijn gepo-
sitioneerd,verschil is dat het nu
pennen zijn in plaats van schuif-
contacten.Maar net zoals bij Multi-

con systeem kan
ook het 13-poli-
ge West-sys-
teem in veel ge-
vallen ingezet
worden bij 7-po-
lige contacten.

Aansluitmogelijkheden auto- aanhangwagen,7- en 13-polig

Bron:Brink

systeem, toegepast op verreweg de
meeste caravans en het West-sys-
teem.Voordeel van die laatste is dat
in sommige gevallen deze, afhanke-
lijk van het type 7-polige stekker (met
of zonder ribbeling in de buitenrand),
gecombineerd kan worden met het
oude systeem.Voor het Jaeger/Din
systeem is altijd een adapter(kabel)
nodig.Een aantal jaren geleden ver-
scheen er ook het Multicon 13-polig
systeem (enigszins vergelijkbaar
met het West-systeem) op de markt,
maar dat is inmiddels omwille van de
betrouwbaarheid verdwenen.Elders
op deze pagina geeft het schema de
aansluitmogelijkheden tussen de
verschillende varianten.

Gezocht: goed contact
Het werken met allerlei verschillende
adapterkabels komt de veiligheid in
ieder geval niet ten goede.Want de
mogelijkheid op verstoorde contac-
ten neemt hierdoor alleen maar toe.
En de kabel moet voorhanden zijn op
het moment dat het nodig is.
De basis voor goede contacten wordt
gelegd in de werkplaats.Nu lijkt het
heel simpel, draden aftakken en op
de juiste wijze aansluiten in de stek-
ker.Niets is minder waar.Werkplaat-
sen maken nogal eens gebruik van
de bekende scotch blokjes.Deze
‘werken’bijzonder snel maar de be-
trouwbaarheid laat echt veel te wen-
sen over.Daar komt bij dat er in auto-
land een trend is naar dunnere
draden, scotch blokjes zijn dan hele-
maal uit den boze.
Omwille van de betrouwbaarheid
zou het echt verstandig zijn om voer-
tuigspecifieke kabelsets te gebrui-
ken.De leveranciers van trekhaken
hebben deze voor alle gangbare mo-
dellen in het programma.De aanslui-
ting wordt gemaakt met speciale
stekkers in de originele connector
van het voertuig.U begrijpt het na-
tuurlijk al:deze aansluiting is abso-
luut ‘foolproof’.Naast het voorkomen
van een hoop ellende, levert het u
ook tijdswinst op.De voordelen we-
gen beslist op tegen de meerprijs die
een voertuigspecifieke kabel nu een-
maal met zich mee brengt.
Waarschijnlijk lost dit probleem zich
in de loop der tijd van zelf op.Zodra
namelijk de verlichting van de auto
wordt aangestuurd via een CAN-bus
(voor sommige auto’s al realiteit) is
het echt over met de universele ka-
belset.En degene die het toch waagt
hiermee te experimenteren kan een
zware pijp roken.

7-polig standaard

13-polig West

13-polig Din (Jaeger)

Adapterkabel

Adapterkabel

Adapterkabel

Adapterstekker

Adapter-
stekker

7-polig standaard

7-polig standaard

7-polig standaard

13-polig Din 
(Jaeger)

13-polig Din 
(Jaeger)

13-polig Din 
(Jaeger)

13-polig West

13-polig West

13-polig West

Het 13-polige
Jaeger/Din sys-
teem paart alleen
met het 7-polige
systeem door
tussenkomst
van een adapter.
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Brinkmatic Mirage met Smart-
Turn. Deze zijn oplopend in bedie-
ningsgemak, de Brinklogic wordt
door middel van een hendle be-
diend, terwijl de andere middels de
natuurlijke insteekbeweging auto-
matisch vergrendeld worden. 

Westfalia heeft voor auto’s uit
het hogere segment (BMW, Audi)
een aluminium trekhaak ontwik-
keld. Het aandeel lichtmetaal be-
draagt 80% waarmee men een ge-
wichtsvermindering van 30%
realiseert. Daarnaast zijn er hybri-
de uitvoeringen, trekhaken waar-
van het aluminiumpercentage uit
kostenoverweging lager is. Van
Bosal weten we dat men bezig is
met een lichtere versie, zij onder-
zoeken samen met RSP product de
mogelijkheid om het RSP–alumi-
nium te gebruiken voor dit doel. 

Elektrisch venijn
Hoe simpel het ook lijkt, het venijn
van het monteren van een trekhaak
blijkt toch altijd te zitten in de
draadjes. In het kader elders op
deze pagina’s signaleren we al dat
het aantal aansluiting van 7 naar 13
gaat, dus de kans op slechte con-
tacten zal ook wel evenredig toe-
nemen. De industrie werkt hard
om de contacten zo betrouwbaar
mogelijk te maken. Van de Jae-
ger/Din stekker is bekend dat de
constructeurs veel belang hebben
gehecht aan de toegankelijkheid
van de verschillende polen; ze zijn
met een schroevendraaier goed te
bereiken ook indien het merendeel
van de aansluitingen al gemaakt is. 

Wij pleiten voor voertuigspeci-
fieke kabelbomen. We doen dit niet
zomaar: allereerst levert het tijds-
winst op en voorkomt het vergis-
singen. Maar wat veel belangrijker
is en wordt: de monteur hoeft zelf
niet in het elektrische deel van de
auto te pionieren. We noemen nog
maar even het CAN-bus systeem,
hier kan men alleen het signaal af-
takken en niet het elektrisch ver-
mogen. Hetzelfde geldt voor auto’s
die zijn uitgerust met (te) dunne
draden voor de extra belasting, ook
hier moet de monteur aparte voe-
dingen aanleggen. Probleem met te
dunne draden is dat een conventio-
nele aansluiting in beginsel, dus
tijdens de controle na aansluiten,

prima functioneert maar dat het
manco optreed als de aanhanger
langdurig vermogen afneemt. Ka-
potte relais, wegsmeulende draden
of wegvallen van verbindingen zijn
dan echt geen uitzondering.   

Inspelen op accessoires
De trekhaakkabelset kan uitge-
breid worden met tal van mogelijk-
heden die inspelen op het elektri-
sche uitrustingsniveau van de auto.
Bijvoorbeeld een schakeling die
het mistachterlicht van de auto uit-
schakelt op het moment dat de aan-
hanger elektrisch wordt aangeslo-
ten. Hiervoor is de stekkerdoos
uitgerust met een schakelaar. Het
signaal van zo’n schakelaar kan
ook gebruikt worden als aanhanger
herkenning bijvoorbeeld om de
elektronica van de automaat of het
ABS-systeem van het voertuig te
informeren. Voor bijvoorbeeld
CAN-bus, te dunne kabels of
check-control moet u een aparte
module gebruiken. Auto’s die
voorzien zijn van Park Distance
Control moeten worden gefopt met
een aparte schakeling; ook dat is
mogelijk. In sommige landen is
een verklikker verplicht die waar-
schuwt indien een knipperlicht van
de aanhanger de geest heeft gege-
ven. Normaliter is dit te herkennen
aan een hogere frequentie van de
automaat maar indien er een aan-
hanger op het systeem is aangeslo-
ten werkt dit niet voor de aanhan-
ger verlichting. Een extra controle
lampje biedt dan uitkomst. Tegen-
woordig is het ook mogelijk dat dit
in een elektrische module wordt
ingebouwd waardoor een dubbele
frequentie van het bestaande relais
ook een defect richtinglicht van de
aanhanger signaleert. U ziet: óók
de trekhakentechniek evolueert.

Hans Doornbos
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Ontwikkelingen op trekhakengebied

Westfalia biedt voor de automodellen uit het hogere segment een alumi-
nium trekhaak aan met afneembare knobbel. In vergelijking met een sta-
len uitvoering hoeft men niet in te leveren op de belasting, terwijl het ge-
wicht slechts 70% bedraagt.
FOTO:WESTFALIA

Brink heeft op het gebied van de af-
neembare trekhaak drie systemen in het
programma:de BrinkLogic,de BrinkMa-
tic en de BrinkMatic Mirage.Op deze fo-
to’s is het afkoppelen van de BrinkMatic
in beeld gebracht.Een volautomatisch
steek-klikmechanisme staat borg voor
een groot bedieningsgemak.
FOTO:BRINK

Meerdere aansluitingen,meer comfort,
meer elektronica in de auto maken de
roep om voertuigspecifieke kabelsets
onafwendbaar.Besteedt bij het aanslui-
ten niet alleen aandacht aan de stroom-
voerende draden,de massa is minstens
zo belangrijk! Gebruik daarom de origi-
nele massapunten van de auto.
FOTO:BOSAL

Bosal levert zowel horizontaal als
verticaal afneembare systemen.
Bij die laatste is het zelfs mogelijk
om de stekkerdoosplaat achter de
bumper weg te laten draaien zodat
geen enkele zakenrelatie kan zien
dat u uw voertuig in het weekend
als werkpaard gebruikt.
FOTO:BOSAL

Een dergelijke teststekker is on-
ontbeerlijk voor een snelle diag-
nosestelling of controle of alle
contacten correct zijn.Echter, in
sommige gevallen openbaren de
klachten zich pas als er langdurig
vermogen wordt afgenomen.
FOTO:JAN LIEFTINK
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