
„Huippulaatu, helppo ja täydellisen sopiva 
asennus kaikille automalleille. Nämä faktat 
ovat vaikeasti lyötävissä.“

Sarjat - kaikki samasta paikasta järkevällä hinnalla

Ostaessasi sarjan saat sekä vetokoukun että automal-
likohtaisen sähkösarjan. Tämä tekee asentamisesta 
helpompaa, nopeampaa ja kustannustehokkaampaa. 
Westfalia-Automotive on ainoa toimittaja, jolta löytyy 
yli 650 sarjaa.

 » Sisäänvedettävä, 
 irroitettava tai kiinteä koukku

 » Luotettava ja täydellisen 
 sopiva

 » Alkuperäislaatua
 » Helppokäyttöinen
 » Miljoonia myytyjä 

 vetokoukkuja
 » EC-hyväksytty

 » Käytämme alkuperäisosia
 » Helppo asentaa
 » Erittäin luotettava
 » Laaja tuotevalikoima
 » Täydellinen yhteensopivuus  

 auton sähköjärjestelmien ja 
 ohjainlaitteiden kanssa

Vetokoukku Sähkösarja

Vetokoukut
Täydet pisteet 7 
kertaa peräkkäin

„Jopa oppilaani
asentaa sen
ennätyksellisen
nopeasti“

Vetokoukut
Valitse alkuperäinen
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Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään. Maaliskuu 2014.



Innovaatio

SISÄÄNVEDETTÄVÄT VETOKOUKUT
Näkymätön ja aina valmis: Sisäänvedettävä 
vetokoukku on Westfalia-Automotiven uusin 
tuote. Koukku on erittäin kätevä ja helppo käyttää. 
Sisäänvedettävät koukut ovat aina valmiita käyttöön 
ja kokonaan näkymättömissä. Kun koukkua tarvitsee 
käyttää, se on käännettävissä ulos muutamassa 
sekunnissa - sähköisesti tai manuaalisesti. Muun ajan 
koukku on näkymättömissä puskurin takana. 

Klassikot

KIINTEÄT VETOKOUKUT
Kiinteä vetokoukku on edullisin ratkaisu ja 
soveltuu parhaiten päivittäiseen käyttöön. 
Vetokoukkua on saatavilla kiinteäksi hitsattuna tai 
läpipulttikiinnityksellä. Vetokoukku on käytännöllinen 
ja helppo asentaa. 

Myyntimenestykset

IRROTETTAVAT VETOKOUKUT
Irrotettava vetokoukku on erittäin suosittu, kun 
auton ulkonäkö muuttuu entistä tyylikkäämmäksi. 
Kun vetokoukku on irroitettuna, järjestelmästä ei 
ole mitään näkyvissä. Saatavilla kahta automaattista 
versiota: pysty- ja vaakakiinnityksellä

Raskaaseen käyttöön

VETOKOUKUT
Vetokoukku kaikkiin paketti- ja kuorma-
autoihin. Suunniteltu kestämään erittäin suuria 
vedettäviä kuormia. Se on varustettu vetokuulan 
kiinnityskilvellä, ja sitä on mahdollista käyttää 
myös tappikytkennällä.

Alkuperäinen. Mitäpä muutakaan!

Vetokoukun keksijä Westfalia-Automotive työskentelee 
erittäin läheisesti autonvalmistajien kanssa 
kehittääkseen valmistajakohtaisia vetokoukkuja. 

Yli 1700:a eri mallillaan Westfalia-Automotive 
pystyy tarjoamaan ratkaisun lähes kaikkiin 
eurooppalaisiin automalleihin. Nykyaikaisissa 
suunnittelu- ja kokoonpanotiloissamme on käytössä 
alan viimeisintä tekniikkaa, kuten 3D CAD -ohjelmat, 
lukuisia asennusrobotit, laserleikkurit sekä CNC-
tuotantokeskukset. 

Tämä takaa korkealaatuiset, mallikohtaiset ja täydellisesti 
sopivat vetokoukut asiakkaillemme. Varmistaaksemme 
erittäin korkeat vaatimuksemme korroosion estolle, on 
vetokoukut käsitelty CDC-menetelmällä. Kaikki mallimme 
ovat EC-hyväksyttyjä eivätkä täten vaadi katsastusta.
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