
Sistemul anti-derapare pentru rulote cu  șasiu ALKO și rulote Hobby

ATC Trailer Control

Manevrabilitatea remorcii/rulotei este monitorizată în permanență de către ATC. Senzorii 

detectează mișcările secundare periculoase direct de la axul remorcii/rulotei înainte de a o face ESP-ul 

existent în mașină ,poate înregistra mișcarea pendulului la remorcă/rulota.Remorca este frânată ușor

imediat - fără intervenția șoferului. Câteva secunde de acționare a frânelor sunt suficiente pentru a 

restabili remorcă/rulota la o stare dinamică stabilă.

Pur și simplu inteligent

Sistemul de urgență reacționează în mod automat atunci când 

vibrațiile ansamblului de vehicule  depășesc limitele.

• senzori reacționează  chiar la pendulari laterale ușoare.

• frânează instant , în mod automat remorcă/rulota.șoferul nu 

observa din această mișcare aproape nimic.

Instalare ATC la șasiu AL-KO

greutate totala Masa la gol

min. max. (Kg) Min. (Kg) Art.-Nr. Preț

750 - 1.000 500 9981011 € 749,00

1.001 - 1.300 800

1.301 - 1.500 1.000 9981012 € 749,00

1.501 - 1.800 1.100 9981013 € 749,00

1.801 - 2.000 1.300 9978306 € 749,00

1.300 - 1.600 1.000 9981014 € 749,00

1.601 - 2.000 1.200 9981015 € 749,00

2.001 - 2.500 1.600 9981016 € 749,00



Instalare ATC la rulotă Hobby

(de la modelul anului 1997), cu axa Knott

șasiu Hobby

greutate totala Masa la gol

min. max. (Kg) Min. (Kg) Art.-Nr. Preț

750 - 1.000 500 9981020 € 779,00

1.001 - 1.300 800

1.300 - 1.600 1.000 9981029 € 779,00

1.601 - 1.900 1.100 9981039 € 779,00

diodă de blocare (accesoriu necesar)

fara poza

necesar pentru instalare ATC la rulotă independentă

9998842 € 41,85

► ATC-Display (opțional)

Un afișaj compact informează șoferul cu privire la starea de funcționare a ATC

• comunicație radio între ATC și cabina

• Set format din emițător și receptor

• Dimensiuni carcasa 9,2 x 7,4 x 2,6 cm / canal 5,0 x 3,5 x 2,0 cm

• caz antiderapant pentru stabilitate

• emițător este controlat de către ATC alimentat (12 V)

• receptor Sursă de alimentare 3V, 2 buc. AA / LR6 (baterie, Akku *)

• Indicator de stare a bateriei integrat

• regulator de încărcare integrat= regulator de încărcare de sarcină pt funcționare cu 

baterie (micro-USB)

potrivește toate ATC (de asemenea, pentru hobby ATC) de la 2009. Pentru ATC

mai vechi o actualizare software estenecesar.

9913833 € 135,00



AAA - Frâna premium, care se ajustează în mod automat

• Pentru AL-KO tip frâna roții 2051 = la majoritatea rulote cu axe AL-KO

 în greutate de până la 1.500 kg (o singură axă) sau de până la 2.800 kg (tandem ax)

• Pentru AL-KO tip frâna roții 2361 = la majoritatea rulote cu axe AL-KO în

greutate de până la 2.000 kg (o singură axă) sau de până la 3.500 kg (tandem ax)

• Frânele roților stabilite cu caracteristici considerabil peste medie de frânare sunt 

completate de funcția de autoreglare

• la deplasarea înapoi ajustarea se dezactivează automat

avantajul dumneavoastră

• O mai mare siguranță de conducere, datorită până la 5 m mai scurtă distanța de

 frânare.

• un confort sporit de conducere, datorită frânării  lină, fără pornire sacadată

• întreținere Costuri reduse datorită intervalelor de revizie mai lungi + eliminarea

 primului interval de garaj după 1,000 km

• Nu este nevoie de o altă prezentare TÜV după instalare

distanța de frânare este timpul

Odată ce frânele au prea mult joc, AAA reglează în mod automat. Pe măsură ce 

sistemul de frânare este, prin urmare, întotdeauna optim ajustat, salvați distanța de 

frânare valoros în situații periculoase.

pachet RB 2051 pachet RB 2361

potrivit pentru o axă greutate totala remorcă/rulota potrivit pentru o axă greutate totala remorcă/rulota 

de pana la 1.500 kg (axă) /2.800 kg (tandem) de pana la 2.000 kg (axă) /3.500 kg (tandem)

9913836 € 215,00 9978058 € 304,00


