
 

Belangrijkste eigenschappen: 
 

 Gemak: eenvoudig aanbrengen dmv 2 bouten en de koppeling  

 Degelijk: dikwandig staal en rvs bevestigingsmaterialen 

 Flexibel: voor alle autotypen, geremd/ongeremd, recht/gebogen 

 Comfortabel: de volgauto volgt de trekauto automatisch 

 

Samenvatting - Met een TrekStang koppelt u simpel 
en snel iedere auto achter uw hoogwerker, mobiele 
kraan, vrachtwagen of autobus. De zware auto kan op 
het project blijven staan, terwijl uw chauffeur econo-
misch naar huis of hotel rijdt. Hiermee bespaart u op 
man-uren, diesel en afschrijving én reduceert u CO2- 
uitstoot. 
 
Een TrekStang is degelijk en veilig. Voor uw chauffeurs 
is een TrekStang eenvoudig aan te brengen en goed te 
hanteren. Ons concept heeft zich gedurende vele jaren 
in de praktijk bewezen. 

 

 

Ontwerp - De TrekStang is beschikbaar in verschil-
lende lengtes, en in rechte of gebogen uitvoering. Af-
hankelijk van het gewicht van de volgauto gebruiken 
wij een geremde of een ongeremde versie, passend bij 
de maximale trekbelasting van de trekauto.   

De best passende versie kiezen wij samen met u. De 
aansluitingen op de volgauto worden op maat gemaakt 
- onzichtbaar, solide, zonder uitsteeksels. 
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Goed om te weten: 

 Met een TrekStang vervangt u dure kilometers door 

goedkope kilometers. 

 Terugverdientijd: in de praktijk enkele maanden. 

 Geschikt voor alle soorten zware wegvoertuigen. 

 Toepasbaar op elke reguliere trekhaak met een  

12V-aansluiting. Als er geen trekhaak aanwezig is of 

sprake is van afwijkende kogelhoogtes, overleggen 

wij met u over een passende oplossing.  

 Specificaties en uitvoeringen kunnen veranderen door productontwikkeling. 

Neemt u kontakt op met TrekStang voor overleg over de beste oplossingen voor uw situatie. 

Met een TrekStang bespaart u op uren, diesel en CO2-uitstoot 

Kostenbesparing voor de transportsector 


