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STEPNE TUTUCU

I Daha fazla yer 
Stepnenin römorkun altında barındırılmasıyla 
içeride daha fazla istif alanı elde edilir. 

I Sürüş karakteristiği 
En uygun sürüş karakteristiğine ulaşmak için 
ADAC ve DCC stepnenin aksın yakınında 
taşınmasını tavsiye etmektedir. 

 Montaj 
İmalat yılı 1985'ten itibaren olan AL-KO 
şasisine. Burada delikler seri üretimli olarak 
mevcuttur. Stepne tutucusunun yerleşimi için 
olan boyuna şasisindeki (X ölçüsü) delikler, 
bu araç için öngörülen lastikler burada 
sabitlenebilecek şekilde açılmıştır.  
Uygun deliklere sahip AL-KO şasisinde TÜV 
kontrolü veya TÜV kabulü gerekli değildir.

l  Kullanım 
Emniyet zincirini askıdan çıkarın, yıldız tuta-
mağı açın ve alın. Stepne tutucusunu her iki 
elle tutun ve stepneye iyice erişilebilene kadar 
dışarı çekin. Şasi ve zemin arasında çok az 
boş alan mevcutsa karavanı araç krikosu ile 
kaldırın.

Stepne tutucu için yuva delikleri

Mümkün olan maksimum lastiğin belirlenmesine yönelik X ölçüsü

Üst kenar 

Şasi

X ölçüsü

Delik alt kenarı

Şasi mesafesi A ölçüsü

(dış şasi/yüksek set) 275

700
 Artınız

X

  Montaj uyarıları:
Tutma plakalarının aksa kadar 
olan mesafesi yaklaşık 700 mm 
olmalıdır (taslak). Her iki şasi 
parçasına iki adet Ø 12,5 mm'lik 
delik 275 mm'lik mesafede delinir. 
Delikler set ortasına (nötr bölge) 
açılmalıdır. Her iki tutma plakası 
(24) iki adet M12x 25 altıgen 
cıvata (25) ve M12 altıgen somun 
(26) ile kendiliğinden sabitlenir. 

EH2 ilave donanım aksesuar seti
Sipariş no. 294 284 aşağıdakilerden oluşmaktadır:
2 tutma plakası (24)  Sipariş no. 209 499
4 altıgen cıvata (25)  Sipariş no. 700 460
4 altıgen somun  (26)  Sipariş no. 700 645 

Tutturma cıvatası (9) altıgen 
somunla (18) sağ tutucu plakaya 
takılır. Tutturma cıvatası (9) 
ve altıgen somun (18) stepne 
tutucusu teslimat kapsamında 
mevcuttur.

Sipariş özeti

**  Lastik genişlikleri izin verilen toleranslar nedeniyle lastik üretiminde sadece referans değerleridir. 215 mm'lik lastik 

genişliğinde stepne tutucusu dışarı çekilirken lastik ve şasi arasında sıkışma meydana gelebilir. Stepne tutucusu-

nun kullanım olanağı kullanımdan önce kontrol edilmelidir!

X ölçüsü min. mm 75 85 95 105 115 125
Şasi mesafesi 
mm

Model Sipariş no.

EH1 155 165 175 185 195 205

1050 - 1250 A 1 555 934 6,4     -          49

1250 - 1550 B 1 555 943 6,8     -          49

1450 - 1850 C 1 555 955 7,7     -          49

EH1/BR 175 185 195 205 215 215
1265 - 1515 D 1 556005 6,8     -          49

1465 - 1815 E 1 556 010 7,7     -          49

EH2 ilave donanım aksesuar seti 294 284 1,85    20         -
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TUTUCULU TAKOZLAR

 Artınız 
 Almanya
l  Karayolları trafik ruhsat düzenlemesi madde 

41 uyarınca 750 kg üzeri izin verilmiş 
toplam ağırlığa sahip olan römorklar ve 
4000 kg üzeri izin verilmiş toplam ağırlığa 
sahip olan motorlu taşıtlar için 2 takoz 
gereklidir. Takozlar emniyetli bir şekilde 
kullanılabilmeli ve yeterince etkili olmalıdır. 
Aracın içinde veya üzerinde kolayca erişile-
bilecek şekilde kaybolmasını ve takırdama-
sını önleyen tutamaklarla takılmış olmalıdır. 

Karayolları trafik ruhsat düzenlemesi madde 
41 uyarınca takozların etkisi araç üreticisi 
tarafından test edilmelidir (boş ağırlıkta 
ve izin verilen toplam ağırlıkta %18 yokuş 
yukarı ve yokuş aşağı).

l  Takozlarımız DIN 76051, 11/92 nüshasına 
uygundur.

Avrupa
l  DIN 76051 esasen tüm Avrupa ülkelerinde 

tanınmaktadır. Ancak ülkelere özgü talimatlar 
dikkate alınmalıdır.

Sipariş özeti

UK 10 plastik tipi takoz

Sipariş no. 249 422 

Malzeme/Dış yüzey/Renk Siyah plastik

Kama başına tekerlek yükü 800 kg 

Maks. statik tekerlek yarıçapı 310 mm'ye kadar

0,2 kg

-                   400 adet

UK 10 için HA 10 plastik tipi tutucu

Sipariş no. 249 423 

Malzeme/Dış yüzey/Renk Siyah plastik

0,05 kg

-                 1000 adet

Takoz UK 36 Çelik

Sipariş no. 244 373 

Malzeme/Dış yüzey/Renk Metal sendzimier çinko kaplı 

Kama başına tekerlek yükü 1600 kg 

Maks. statik tekerlek yarıçapı 360 mm'ye kadar

1,25 kg

-                   210 adet

ARAÇ KRİKOSU

Kutulu yapı seti 800 kg 
İki parçalı 1 plastik kutu
1 araç krikosu
2 gömme cep
1 set cıvata malzemesi
1 kullanım talimatı

Kullanım 

talimatı

İmalat yılı 1991'den itibaren AL-KO şasili çoğu 
karavan önceden uygun yuva delikleri ile dona-
tılmıştır. İmalat yılı 1980'den itibaren olan tüm 
diğer araçlarda 
delikler kullanım talimatı uyarınca sahipleri 
tarafından delinmelidir.

l Talep üzere imalat yılı 1980'den itibaren 
olan AL-KO şasili karavanlarda seri donanım 
olarak veya donanım ilavesi yapılabilir. 
l Alttan destek 
AL-KO araç krikosu karavanın alttan des-
teklenmesi için de kullanılabilir (çekici aracı 
bağlantılı bırakın).
l Geçmeli sistem
Özel geçmeli sistem sayesinde kayma olmaz 
(çekici aracı bağlantılı bırakın). Özel gömme 
cepler şasiyi güçlendirir ve ayrıca karavan 
zemininde askıya alınır (800 kg/1000 kg).

Araç krikosu yapı seti 800 kg 

Kutusuz yapı seti 1000 kg 
1 araç krikosu
2 gömme cep
2 destek gönyesi
1 set cıvata malzemesi
1 kullanım talimatı

375
85

 Artınız  Montaj 

Sipariş özeti

Araç krikosu yapı seti 800 kg 

Kutulu sipariş no. 246 059

Kutusuz* sipariş no. 246 157

Statik taşıma kapasitesi   800 kg
Römorkların uygun olduğu 
maks. toplam ağırlık 1600 kg

Başlangıç yüksekliği   85 mm
Strok yüksekliği 290 mm
Bitiş yüksekliği 375 mm

2,9 kg/    -    50 adet

Yapı seti 1500 kg: Hidrolik araç kaldırıcı-
larla kullanım için (min. 2000 kg taşıma yükü, 
damga Ø 28-40 mm, düz baş veya oluk, yük-
seklikler için bkz. tablo) 

Araç krikosu yapı seti 800 kg 

Araç krikosu yapı seti 1000 kg 

Kutulu* sipariş no. 1 730 304

Kutusuz sipariş no. 1 222 530

Statik taşıma kapasitesi 1000 kg
Römorkların uygun olduğu 
maks. toplam ağırlık 2000 kg

Başlangıç yüksekliği   85 mm
Strok yüksekliği 290 mm
Bitiş yüksekliği 375 mm

5,5 kg/    -    50 adet

Araç krikosu yapı seti 800 kg 

Araç krikosu yapı seti  1500 kg Araç krikosu

Kutusuz sipariş no. 1 730 240 1 730 395*

Statik taşıma kapasitesi 1500 kg 2000 kg
Römorkların uygun olduğu 
maks. toplam ağırlık 3000 kg 4000 kg

Maks. başlangıç yüksekliği 200 mm** 170 mm
Strok yüksekliği 190 mm** 213 mm
Min. bitiş yüksekliği 390 mm** 383 mm***

4,5 kg / 1 / 56 2,9 kg / 1 / 42  

  * Resimsiz         ** Hidrolik araç krikosu için değerler

Kutusuz yapı seti 1500 kg 
2 yuva konsolu
2 takviye gönyesi
1 set cıvata malzemesi
1 kullanım talimatı

Kullanım 

talimatı
Araç krikosu teslimat 
kapsamında değildir

*** Gerektiğinde başlangıç yüksekliği dikkate alınarak bitiş yüksekliği 
      stabil bir altlık ile uyarlanmalıdır.
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Takoz UK 36 Plastik

Sipariş no. 1 213 985 

Malzeme/Dış yüzey/Renk Siyah plastik

Kama başına tekerlek yükü 1600 kg 

Maks. statik tekerlek yarıçapı 360 mm'ye kadar

1 kg

-                   192 adet 

UK 36 çelik ve plastik için HA tipi tutucu 36

Sipariş no. 244 376 

Malzeme/Dış yüzey/Renk Metal sendzimier çinko kaplı

0,50 kg

-                   600 adet

Takoz UK 46

Sipariş no. 244 374 

Malzeme/Dış yüzey/Renk Metal sendzimier çinko kaplı

Kama başına tekerlek yükü 5000 kg

Maks. statik tekerlek yarıçapı 460 mm'ye kadar

3,05 kg

-                   110 adet

Takoz UK 46 

Sipariş no. 1 221 517

Malzeme/Dış yüzey/Renk Siyah plastik

Kama başına tekerlek yükü 5000 kg

Maks. statik tekerlek yarıçapı 460 mm'ye kadar

1,92 kg

-                   80 adet

El tutamağı çıkıntılı takoz UK 46 

Sipariş no. 1 213 314

Malzeme/Dış yüzey/Renk Siyah plastik

Kama başına tekerlek yükü 5000 kg

Maks. statik tekerlek yarıçapı 460 mm'ye kadar

1,85 kg

-                   64 adet

UK 46 için HA tipi tutucu 46

Sipariş no. 244 377

Malzeme/Dış yüzey/Renk Metal sendzimier çinko kaplı

0,80 kg

-                   360 adet

Takoz UK 53

Sipariş no. 244 375

Malzeme/Dış yüzey/Renk Metal sendzimier çinko kaplı 

Kama başına tekerlek yükü 6500 kg 

Maks. statik tekerlek yarıçapı 530 mm'ye kadar

5 kg

-                        60 adet

Takoz UK 53 

Sipariş no. 1 221 515

Malzeme/Dış yüzey/Renk Siyah plastik

Kama başına tekerlek yükü 6500 kg 

Maks. statik tekerlek yarıçapı 530 mm'ye kadar

2,9 kg

-                   42 adet

UK 53 çelik ve plastik için HA tipi tutucu 53

Sipariş no. 244 378 

Malzeme/Dış yüzey/Renk Metal sendzimier çinko kaplı

1,20 kg

-                   200 adet

TUTUCULU TAKOZLAR

Katlanabilir takoz UK 800

Sipariş no. 209 425

Malzeme/Dış yüzey/Renk Metal siyah astarlı

Kama başına tekerlek yükü 2500 kg 

Maks. statik tekerlek yarıçapı 830 mm'ye kadar

5,0 kg

-                   100 adet

  


