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Lees de gebruiksaanwijzing en handel
volgens de voorschriften. Bewaar de
gebruiksaanwijzing voor algemeen
gebruik.
Neem de veiligheidsvoorschriften en de 
waarschuwingen op de machine in
acht.

Een veiligheidselevant onderdeel
Inbouw alleen bij een geatoriseerde
werkplaats

Veiligheidsinstructies
• Aan AL-KO-assen mag niet worden gelast.
• De gegevens van de velg moeten met de gege-

vens van de as overeenstemmen (wielaansluiting,
inpersdiepte van de velg, wielboutgegevens).

• De type-aanduiding mag niet door lakwerk
onleesbaar of door componenten aan het zicht
onttrokken worden.

• Niet vergeten! Na een rit van ten minste 20 km.
en ten hoogste 100 km. is het beslist noodzakelijk
dat de wielmoeren worden nagetrokken.

Bediening
Functie:
Bedrijfsrem:
Het trekkend voertuig remt resp. rijdt bergaf - de
trekstang (figuur 1/1) van de oplooprem schuift al
naar gelang de trekkracht naar binnen en drukt
tegen de overbrengingshevel (figuur 1/2) - deze trekt
via het stangenstelsel van de oplooprem (figuur 1/3)
aan de remkabel (figuur 1/4) en aan het spreidslot
(figuur 1/5). Dit slot drukt de remschoenen (figuur
1/6) uit elkaar - de aanhanger wordt afgeremd.
Achteruitrijden:
Het trekkend voertuig rijdt achteruit - drukt de trek-
stang van de oplooprem tot de eindaanslag in - via
de overbrengingshevel, het stangenstelsel van de
oplooprem, de remkabel en het spreidslot worden
de remschoenen tegen de remtrommel (figuur 1/7)
gedrukt - de remtrommel draait achteruit en neemt
de aflopende remschoen mee. Hierbij zwenkt de
overbrengingshevel terug en compenseert de gehe-
le bedieningsweg, waardoor de remwerking prak-
tisch wegvalt en de combinatie zonder problemen
achteruit kan rijden.
Handrem
Bij de uitvoering met gasveer de handremhefboom
over het dode punt trekken.
Bij de uitvoering met veercilinder de handremhef-
boom geheel tot de laatste tand aantrekken. De
aanhanger is geremd.
Er moet rekening mee worden gehouden, dat het
voertuig nog ca. 25 cm achteruit kan rijden, voordat
via het aantrekken van de handrem de maximale
remkracht is bereikt!

Onderhoud en reiniging
Onderhoud Euro-Plus-as

Euro-Compact-as
Euro-Delta-as

Bij de AL-KO Euro-Plus-as, de Euro-Compact-as en
de Euro-Delta-as is de wiellagering onderhoudsvrij -
de speciale HUB UNIT-lagers hebben levensduurs-
mering en zijn afgedicht.
Let op: De HUB UNIT I lagers zijn niet waterdicht!
Geen afstelling - axiale speling!

Om de 10.000 kilometer of om de 12 maanden de
slijtage van de voering van de wielremmen via het
kijkgat (figuur 2/1) controleren. Zo nodig laten bij-
stellen. Wanneer de aanhanger permanent in ber-
gachtig gebied wordt gebruikt, is de aanhangwa-
genrem aan grotere slijtage onderhevig. Bij bedrijf-
saanhangers bestaat de kans dat er eerder moet
worden bijgesteld.

Let op: Alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamhe-
den mogen alleen door daarvoor opgeleid
personeel in speciale werkplaatsen of servi-
cecentra worden uitgevoerd.

Onderhoud ”standaardas” - kegellager
Na 1500 km of 6 maanden
- De axiale speling van de wielnaaflagering contro-

leren en eventueel laten bijstellen
Na 10.000 km of 12 maanden
- Hoeveelheid vet en toestand van het vet controle-

ren en eventueel opnieuw smeren
- Bij boottrailers die met water respectievelijk zout

water in contact komen, moeten de wielnaaflagers
kort nadat er met de trailer door het water is gere-
den, van nieuw vet worden voorzien (met uitzon-
dering van de waterdichte naaf)

- Om de 10.000 kilometer of om de 12 maanden de
slijtage van de voering van de wielremmen con-
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Overzicht voor het opsporen van storingen
Storing Oorzaak Oplossing
Te geringe remwerking Voering niet ingelopen Enkele keren remmen

Voering beschadigd - vervuild Remschoenenset laten vervangen
Te grote wrijvingsverliezen Overbrengingsinrichting
Corrosie aan de trekstang inclusief remkabel gangbaar maken

Aanhanger loopt zwaar bij het Deze storing doet zich alleen voor wanneer Remsysteem opnieuw laten afstellen
achteruitrijden of is geblokkeerd het remsysteem te strak is afgesteld

Rückmatic-hefboom zit vast Gangbaar maken en smeren

Oververhitting van de remmen Verkeerde afstelling Opnieuw laten afstellen
bij vooruitrijden Remsysteem wordt bij vooruitrijden niet Handrem lichten

volledig gelicht Overbrengingsinrichting controleren (gang
baarheid)

Overbrengingshevel zit vast Overbrengingshevel van de oplooprem con
Remstanggeleider verbogen troleren (gangbaarheid)
Wielrem vervuild Reinigen
Kabel resp. remkabel geknikt Remkabel laten vernieuwen
Trekveren zijn slap of gebroken Veren laten vervangen
Roestaanslag in de remtrommel Remtrommel vervangen, zo nodig samen

met de remschoenen

Te geringe handremwerking Verkeerde afstelling - te grote vrije slag Laten afstellen
Voering niet ingelopen Enkele keren aan de handrem trekken
Te grote wrijvingsverliezen Overbrengingsinrichting inclusief remkabel

gangbaar maken (met olie insmeren)

Onrustig rijgedrag respectievelijk Te veel speling in het remsysteem Laten afstellen
schokkend remmen Schokdemper defect Schokdemper laten vervangen

troleren (kijkgat). Zo nodig laten bijstellen.
Wanneer de aanhanger permanent in bergachtig
gebied wordt gebruikt, is de aanhangwagenrem
aan sterkere slijtage onderhevig. Bij bedrijfsaan-
hangers bestaat de kans dat er eerder moet wor-
den bijgesteld.

Onderhoud van staalgeveerde as - kegellager
- Om de 5.000 km via de 4 smeernippels van de as

met stalen veer doorsmeren (vet: 
- (overige onderhoudswerkzaamheden zoals hierbo-

ven voor de standaardas beschreven)
Onderhoud ”ongeremde as”
Na 1.500 km of 6 maanden
- De axiale speling van de wielnaaflagers controle-

ren en eventueel laten bijstellen.
- Bij boottrailers die met water respectievelijk zout

water in contact komen, moeten de wielnaaflagers
kort nadat er met de trailer door het water is gere-
den, van nieuw vet worden voorzien (met uitzon-
dering van de waterdichte naaf).

Onderhoud van en service aan thermisch ver-
zinkte voertuigdelen
Witte roest is slechts een schoonheidsfoutje en kan
nooit helemaal worden uitgesloten. Om de vorming
van witte roest tot een minimum te beperken, zijn
de volgende maatregelen noodzakelijk.
• Tijdens het neerzetten respectievelijk opslaan van

thermisch verzinkte delen moet voor voldoende
luchtcirculatie worden gezorgd.

• Na ritten in de winter moeten de thermisch ver-
zinkte oppervlakken met helder water worden
gereinigd (b.v. stoomstralen).

• Scharnier- en lagerpunten opnieuw invetten of
met olie insmeren!

Reservedelen
Vervangingsdelen zijn veiligheidsonderdelen. Voor
het inbouwen van vervangingsdelen in onze produc-
ten raden wij daarom het gebruik van originele AL-
KO delen of van die delen, die door ons uitdrukkelijk
als voor vervanging geschikt zijn vrijgegeven, aan.
Voor deze vervangingsdelen werd in een speciale
test de betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid
voor inbouw in onze producten vastgesteld. Voor
andere producten kunnen wij dit, ondanks voortdu-
rende marktwaarnemingen, niet beordelen en er
bovendien niet borg voor staan.
Indien reparatie nodig is, kunt u een beroep doen
op de AL-KO-servicecentra in geheel Europa. Een

overzicht van deze servicecentra kan direct bij ons
worden aangevraagd (bestelnummer 371912).
Reparatie- en afstelwerkzaamheden mogen alleen
door op dit gebied deskundige bedrijven worden
uitgevoerd.
Om de reservedelen duidelijk te kunnen identifice-
ren, hebben de servicecentra het astype (typeplaat-
je) en het op de wielrem respectievelijk op het
typeplaatje aangebrachte ETI-nummer (ETI =
Ersatzteilidentifizierungsnummer oftewel reserve-
deel-identificatienummer) nodig. Wij verzoeken u
dan ook vriendelijk eerst te controleren of deze
gegevens van het onderdeel afgelezen kunnen wor-
den, alvorens ons te bellen.
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