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Lichtere trekhaak vraagt slimmere test

T E C H N I E K    > Interieur & Exterieur > Carrosserie

3D-trekhaaktest
Maakt dat verschil tussen test en praktijk trekha-
ken onveilig? Nee, want juist vanwege het verschil
is gekozen voor een relatief grote testkracht. Daar-
door ontstaat wel een ander probleem: een trek-
haak die slaagt voor de test is overgedimensio-
neerd en dus zwaarder dan strikt noodzakelijk.
Vroeger was dat niet zo erg. Maar nu CO2-reductie
bovenaan de agenda staat kan dat niet meer. Van-
daar dat de auto- en trekhaakfabrikanten samen
met TüV en het Fraunhofer Instituut een nieuwe
test ontwikkelden. Die Carlos TC-test, of voluit
CAR LOading Standard Trailing Coupling, zet, in

Ooit was een trekhaak een simpel stuk staal met een kogel erop. Montage en aansluiting

waren voor ieder type gelijk. Maar dat is voorbij. Om aan de eisen van vandaag te voldoen,

 investeerde Thule in een hypermoderne 3D-testbank en gaat er met iedere trekhaak een

 uitgebreide inbouwinstructie mee. We nemen beide onder de loep.

Testen volgens het Carlos-protocol levert een lichtere trekhaak, maar vraagt een zware investering.

Thule opent 3D-testbank voor trekhaken

Een trekhaak is een veiligheidsdeel. Voor een trek-
haak op een nieuwe auto wordt gezet, of beschik-
baar komt voor achteraf montage, moet de fabri-
kant bewijzen dat hij een autoleven lang heel
blijft. Vandaar homologatietest 94/20/EC. Tijdens
die test trekt en duwt een testbank twee miljoen
keer aan en tegen de trekhaak. Al die keren is de
kracht even groot. En al die keren staat de kracht
in de lengterichting van de auto onder een hoek
van 15° naar beneden op de kogel. Overleeft de
trekhaak deze test dan is hij wat zijn sterkte be-
treft oké.
In de dagelijkse praktijk onder de auto krijgt een

trekhaak echter met heel andere belastingen te
maken. Een auto rijdt niet alleen rechtuit, maar
maakt ook bochten, dus staat de kracht op de
kogel voortdurend onder een andere hoek. Als de
trekhaak voor een fietsendrager gebruikt wordt,
staat de kracht vooral verticaal op de kogel en is
er nauwelijks een kracht in de lengterichting van
de auto. En als de auto een noodstop maakt staat
er een extreme kracht op de trekhaak, terwijl de
kracht tijdens rustig toeren daarentegen heel
klein is. 
Kortom, in de praktijk varieert de kracht op de
trekhaak voortdurend in richting en grootte.
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vloer staat op een 80 cm hoog betonblok dat op
zijn beurt op luchtbalgen in een grote betonnen
bak staat.

Onderbouw is maatwerk
Met de Carlos-test en de kostbare apparatuur,
nodig om hem uit te voeren, wordt de trekhaak
nog meer een high tech maatwerkprodukt. En dat
terwijl onderbouw nu al geen standaardklusje is.
Gelukkig hebben de specialisten van Thule erva-
ring. In de kaders geven ze tien praktische tips
voor foutloze onderbouw en aansluiting van de
bekabeling.

TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: THULE

een 92 uur durende reeks van verschillende cycli,
in grootte en hoek variërende belastingen op de
trekhaak. Die reeks simuleert het leven van een
trekhaak onder een auto veel beter dan de oude
94/20-test. Voor hun OE-trekhaken eisen autofa-
brikanten tegenwoordig dan ook een Carlos-
goedkeur. Vanaf 2012 volstaat Carlos ook voor ho-
mologatie.
Een nadeel van Carlos is dat de test een 3D-testin-
tallatie eist. Die moet, onafhankelijk van elkaar,
krachten in lengte, breedte en hoogte op de trek-
haakkogel kunnen zetten. En dat vergt een kost-
bare constructie.
Niet vreemd dus dat trekhaakproducent Thule,
voorheen Brink, tot voor kort de Carlos-tests uit-
besteedde aan instituten als TNO en andere. 
Sinds juni is dat niet meer nodig. Thule breidde
zijn testfaciliteiten in Staphorst uit met zo’n 3D-
installatie. Een fikse investering. De stalen test-

De 3D-testinstallatie krijgt het druk, want vaak ontwikkelt Thule voor de aftermarket een andere trekhaak dan voor eerste montage. 
Bij de OE-trekhaak (links) voor de Nissan NV200 is de balk mooi weggewerkt. De AM-trekhaak (rechts) is sneller te monteren en 
een  uitsnede uit de bumper is niet nodig.

1 Kijk eerst of de juiste trekhaak is besteld.
Controleer exact of de auto op de hand-
leiding overeenkomt met de auto in de
werkplaats.

2 Lees de handleiding zorgvuldig. 
Moet de bumper eraf of mag hij blijven
zitten?
Komt de contraplaat in de auto of eron-
der?
Waar precies komt de bumperuitsnede?
Moet het sjabloon aan de binnen- of aan
de buitenkant geplaatst worden? 

3 Draai de bouten aan volgens het aange-
geven moment! En let op: het aandraai-
moment kan verschillen per bout en per
uitvoering.  

4 Verwijder een eventuele tectyllaag onder
de bout om het juiste aanhaalmoment te
kunnen realiseren.

1 Bij auto’s met CAN-bus wordt het verlichtings-
signaal vaak via de bus aangestuurd. De trekhaak-
kabelsets voor die voertuigen worden op de CAN-
bus aangesloten, voor een veilig verlichtingssig-
naal op de aanhanger.
2 Pak de voeding voor deze verlichting op, op de
plaats die de handleiding aangeeft.
3 Let op met het gebruik van het 12V aansluit-
punt in de kofferbak. Bij sommige voertuigen
schakelt deze voeding 15 minuten na het uitscha-
kelen van de motor af. In dat geval zou de verlich-
ting (inclusief noodknipperlichten) op de aanhan-
ger niet meer werken.
4 Werkt het systeem niet? Controleer of de juiste
CAN-bus-draden zijn aangesloten. Is het een
nieuwe auto? Controleer of hij al rijklaar gemaakt
is!

Zes trekhaak-
bekabelingstips

Pak de voeding op, op de plaats die de handleiding aangeeft. 

Is het de juiste? Lees de handleiding en gebruik de juiste
aanhaalmomenten.

Vier trekhaakonderbouwtips

5 De verlichting werkt meestal direct na het aan-
sluiten van de kabelset. Werken additionele func-
ties zoals Trailer Stability Control en parkeersen-
sorafschakeling niet? Activeer ze met de diagno-
setester.

6 Leg voor de koelkast in de caravan een aparte
voeding met afzekering aan vanaf de accu in de
auto. Dat voorkomt uitval van de verlichting door
overbelasting, met alle gevaren van dien.
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