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NR.ART.
31095/G
NR. ARTICOLO:
31095/G

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO
TOWING BRACKET TYPE
DISPOTIF DE REMORQUAGE TYPE
ANHAENGEVORRICHTUNG TYP
DISPOSITIVO DE CAREO TIPO

PER AUTOVEICOLI

31095

ILE

RENAULT MASTER,
OPEL MOVANO,
NISSAN NV400

FOR CARS
POUR AUTOS
FUR KRAFTAHRZEUGE
PARA AUTOVEHICULO

(SOLO FURGONE TRAZIONE ANTERIORE)
(Only Fg Van Traction Roues Simples)

MA
, MR,
M9A,
MW
MA
, MR,
M9A

TYPE

2010 =>

CLASSE E TIPO DI ATTACCO

OMOLOGAZIONE

CARICO VERTICALE MAX

CLASS AND HITCH TYPE
CLASSE ET TYPE DE CROCHET
KLASSE UND BEFESTIGUNGSART
CLASES DE ACOPLAMIENTO

HOMOLOGATION
HOMOLOGATION
ZULASSUNG
APROBACION

MAX VERTICAL MASS
MASSE VERTICALE MAXIMUM
ZUL. STUETZLAST
CARGA MAX. VERTICAL

F

e3 00 – 7617
(DIR. 94/20/CE)

S = 150 kg

VALORE D
D VALUE
VALEUR D
D WERT
VALOR D

14,6 kN

D = 14,6 kN

COPPIA DI SERRAGGIO PER VITI:
TORQUE SETTINGS FOR NUTS AND BOLTS:
COUPLE D
E SERRAGE POUR VIS:
SCHRAUBENANZUGSMOMENT:
MOM. DE PRESION PARA TORNILLOS Y TUERCAS:
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M6 =10Nm
M8 =25Nm
M10=55Nm M12=85Nm
M14=135Nm M16=200Nm
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traino. In caso contrario consultare l’ufficio documenti per chiarimenti o richiesta di
documenti aggiornati.
2. Il dispositivo di traino è un elemento di sicurezza e come tale deve essere installato
solamente da un tecnico specializzato.
3. Elementi danneggiati o usurati devono essere sostituiti con ricambi originali da un tecnico
specializzato.
4. E’ proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica significativa o riparazione alla struttura
del dispositivo di traino.
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USO E MANUTENZIONE:

5. La sfera del dispositivo di traino deve essere mantenuta pulita e lubrificata. Per la
massima sicurezza controllare saltuariamente il diametro della sfera; qualora il diametro
della stessa, in diversi punti, sia ridotto a 49 mm il dispositivo di traino non potrà essere
più utilizzato sino alla sostituzione della sopra citata sfera.
6. Dopo 1000 Km di traino tutta la bulloneria del dispositivo di traino deve essere controllata
e riportata al valore di coppia di serraggio come indicato nella pagina delle istruzioni di
montaggio.

IM

ATTENZIONE :

L’installatore del gancio di traino ha l’obbligo di fissare, all’altezza della sfera, in posizione
ben visibile, una targhetta con l’indicazione del carico massimo sulla sfera prescritto per la
vettura sulla quale viene montato il dispositivo di traino.

ILE

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO : 31095
????
??????,
MR, MR
????????
??????,
M9A ?????
MW ???? ??????
MA
????
??????
??????,
M9A??????/??,
????? ??????/??
TIPO FUNZIONALE :MA
CARICO STATICO SU SFERA : 100 kg

LARGHEZZA MAX RIMORCHIABILE : 2,55 m
MASSA RIMORCHIABILE : (vedere nella carta di circolazione del veicolo)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER IL MONTAGGIO :
Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo…………………………………..
è stato montato a regola d’arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore
del veicolo che del costruttore del dispositivo di traino, sull’autoveicolo
modello…………………………………………….con targa……………….……… .
……………………………. , lì ………………..

( timbro e firma )

Si dichiara inoltre di aver informato l’utente del veicolo
sull’USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.
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Umbra Towbars визнає гарантію на свою продукцію
на протязі
років з моменту
доставки т
дефектного
товарудвох
є обмеженою
і не розповсюдж
у вказане місце, і відповідає ЄвропейськійБуксирний
Директиві крюк
1999/44/EC
та законодавству
23/2003.
З
(фаркоп)
використовується
лише
дефектного товару є обмеженою і не розповсюджується
на товари із прихованими дефектами.
інструкції.
Буксирний крюк (фаркоп) використовується
лише вироблено,
для марки та
моделі автомобіля,
вказаної в
Фаркоп
випробувано
та затверждено
Д
інструкції.
Забороняється змінювати структуру фаркопу, яка
Фаркоп вироблено, випробувано та затверждено Директивою, яка відповідає європейским стандар
для якого вона була розроблена. Суворо заборо
Забороняється змінювати структуру фаркопу, яка может бути встановлена на певний тип автом
отвори,
зварювати
додаткові
деталі,
в
для якого вона була розроблена. Суворододаткові
забороняється
змінювати
пристрій
фаркопу
(створю
даної
умови
призводить
до
недійсності
омологац
додаткові отвори, зварювати додаткові деталі, видаляти оригінальні компоненти і т.д.). Поруш
недійсності
технічного
талону тасамої
несе гарантії;
великийкрім
риз
даної умови призводить до недійсності омологації
фаркопу
та недійсності
Необхідно
суворо дотримуватись національных н
недійсності технічного талону та несе великий
ризик небезпечності.
залежності
від країни.
Необхідно суворо дотримуватись національных
норматив
по тестуванню, які можут змінюват
залежності від країни.
B першу чергу необхідно проконтролювати відпові
B першу чергу необхідно проконтролювати встановленням,
відповідність фаркопа
даному
транспортному
засобу;
у випадку
сумнівів,
необхідно
впевп
встановленням, у випадку сумнівів, необхідно
впевнитись,
що даний фаркоп
відповідає
його вироб
Перед
встановленням
необхідно
перевірити,
щоб
www.umbrarimorchi.it
- umbrarimo
Перед встановленням необхідно перевірити,
щоб усі під
деталі
на місці
і щоб не Перед
був пошкодж
матеріал
часбули
транспортування.
поча
tel. +39 075 5280260
матеріал під час транспортування. Перед
початком роботитам,
перевірити
наявність
та розміщ
електропроводки
де вона повинна
бути
підкл
електропроводки там, де вона повинна бути підключена.
Необхідно просверлити всі отвори, де буде кріпити
Необхідно просверлити всі отвори, де буде кріпитися фаркоп, запобігаючи
інфільтрації.
В місцях, де фаркопГАРАНТІЯ
будет знаходитись в тісному к
В місцях, де фаркоп будет знаходитись в тісному контакті з транспортним засобом, необхідно вид
ізолюючий
тасвою
захистний
матеріал
такий
існує
Umbra (якщо
Towbarsтакий
визнає
гарантію
на
продукцію
навказаних
протязі(якщо
двох
років
зумоменту
ізолюючий та захистний матеріал
існує),
просверлити
отвори
розмірів
відпов
у вказане місце, і місцях
відповідає
Європейськійзабрати
Директиві металічну
1999/44/EC тастружку
законодавств
кріплення,
та
місцях кріплення, забрати дефектного
металічнутовару
стружку
та нанести
один шар антикоррозійного
покрит
є обмеженою
і не розповсюджується
на товари із прихованими
д
готові
отвори.
Впевнитись,
що
немає
залишків
ма
готові отвори. Впевнитись, Буксирний
що немаєкрюк
залишків
матеріалу
на
гайках
та
болтах,
що
може
призвес
(фаркоп) використовується лише для марки та моделі автомобіля
несправності та запобігти відповідній затяжці.
інструкції. затяжці.
несправності та запобігти відповідній
Фаркоп
вироблено,
випробувано
та затверждено
яка відповідає
європей
Значення
D
(правий)і ініДирективою,
Sв (лівий)
повинні
бути
суво
Значення D (правий) і S (лівий)
повинні
бути
суворо дотримані,
якому випадку
не
повинн
Забороняється змінювати структуру фаркопу, яка может бути встановлена на певни
перевищені.
З розрахунком
функціональності
перевищені. З розрахунком
функціональності
та використання,
рекомендується
зберігати т
для якого вона була розроблена. Суворо забороняється змінювати пристрій фар
фаркопу належним чином додаткові
в антикоррозійному
мастику
і підтримувати
фар
належним
чином
ввідповідний
антикоррозійному
м
отвори, фаркопу
зварювати
додаткові
деталі,
видаляти
оригінальні захист
компоненти
Рекомендуєтся зняти фаркопну
помістити
безпечнезняти
місце,фаркопну
якщо
вонакулю
розміщена
за
номе
даної кулю
умови іпризводить
дов недійсності
омологації
фаркопу
та
недійсності
самої
гв
Рекомендуєтся
і помістити
недійсності
технічного
талонутранспортного
та несе великий
ризик
знаком транспортного засобу,
є з”ємною
і не використовується
якийсь
час.небезпечності.
У відповідності
з транспор
знаком
засобу,
є з”ємною і не
викорис
Необхідно суворо
дотримуватись
національныхбамперу.
норматив Інформація,
по тестуванню,
які можU
засобом, на який має бути встановлений
фаркоп,
можливий
надана
засобом,
на якийнадріз
має бути встановлений
фаркоп,
м
залежності від країни.
Rimorchi, яка має відношення
до
надрізу
бампера,
носит
ілюстративний
характер
та
не
має
обме
Rimorchi,
яка має відношення
до надрізу
B першу чергу необхідно
проконтролювати
відповідність фаркопа
даномубампера,
транспортн
Точні розміри і форми надрізу
будуть відомі
виключно
піднеобхідно
час встановлення
фаркопу.
встановленням,
у випадку
сумнівів,
впевнитись,
даний відомі
фаркоп відповіда
Точні розміри
і форми
надрізу що
будуть
виклю
В транспортныx засобах, які
обладнані
паркувальним
радаром, щоб
після
фаркопу
мо
Перед
встановленням
необхідно перевірити,
усівстановлення
деталі були на місці
і щоб не
В
транспортныx
засобах,
які
обладнані
паркуваль
матеріал
під часз транспортування.
початкомдатчиків.
роботи перевірити
наявніст
спостерігатись несправності,
пов”язані
перешкодами Перед
у структурі
В даному
ви
спостерігатись
несправності,
пов”язані
з переш
електропроводки
там,
де вона
бути підключена.
необхідно відрегулювати чутливість
датчиків
або повинна
відключити
паркувальний
радар.
У вип
Необхідно просверлити
всі отвори,відрегулювати
де буде кріпитися фаркоп,
запобігаючи
інфільтраа
необхідно
чутливість
датчиків
якщо використовується пристрій
фаркопу
із
з”ємною
або
регулюючою
кулею,
існує
малоймовір
В місцях, де фаркоп будет знаходитись в тісному контакті з транспортним засобом, не
якщо
використовується
пристрій
фаркопу із з”єм
несправностей паркувального
радарутаузахистний
випадку,
якщо
куля такий
фаркопу
ізолюючий
матеріал
(якщо
існує),знята.
просверлити отвори вказаних роз
паркувального
у випадку,
місцях
кріплення, несправностей
забрати
металічну дорожньо-транспортної
стружку
та нанестирадару
один шар
антикоррозій
У випадку, якщо фаркоп був
пошкоджений
в результаті
пригоди,
не я
м
готові отвори.
Впевнитись,
що немає
залишків
матеріалу
гайках та болтах,вщоре
м
У випадку,
якщо
фаркоп
був напошкоджений
розраховувати на його справність
і необхідно
замінити.
несправності та запобігти відповідній затяжці.
Після пробігу перших 1000 км
рекомендується
перевірити всі
гайкисправність
та болти, і ізакрутити
силь
розраховувати
на його
необхідноїхзамін
Значення D (правий) і S (лівий) повинні бути суворо дотримані, і ні в якому випадк
Рекомендується використовувати
лише
та пробігу
болти,
вказані
наборі
при
оригінал
Після
першихв 1000
кмфаркопу;
рекомендується
пе
перевищені.
З гайки
розрахунком
функціональності
та використання,
рекомендується
встановленні і в будь-якомуфаркопу
випадкуналежним
дотримуватись
вказанихвикористовувати
характеристик.
чином в антикоррозійному
мастику і підтримувати
відповідний
Рекомендується
лише гайки
та
зняти
фаркопнуі кулю
в безпечне
якщо вона розміщ
Фаркоп призначений для Рекомендуєтся
буксирування
причепів
використовується
длямісце,
перевезення
ван
встановленні
і ві помістити
будь-якому
випадку
дотримуватис
знаком транспортного
засобу,
є з”ємною
і не використовується
якийсь
час.якого
У відповідно
Забороняється його використання
для інших
цілей.
Фаркоп
є
компонентом,
від
зале
Фаркоп
призначений
буксирування
засобом, на який має
бути встановлений
фаркоп,для
можливий
надріз бамперу.причеп
Інформа
безпечність траснпортного засобу,
повинен
бути встановлений
виключно
кваліфіковним
персон
Rimorchi, іяка
має відношення
до надрізуйого
бампера,
носит ілюстративний
та
Забороняється
використання
для характер
інших
ц
У випадку неправильного встановлення
існує небезпека
дорожньо-транспортної
пригоди. фаркопу
Точні розміри і форми
надрізу будуть
відомі виключно під
час встановлення
безпечність
траснпортного
засобу,
і повинен бути
В транспортныx
засобах,
які обладнані
паркувальним
після
встановлення
Можливо існують певні транспортні
засоби,
про які
нам нічого
не відомо.радаром,
В такому
випадку
необ
У випадкупов”язані
неправильного
встановлення
небе
спостерігатись
несправності,
з перешкодами
у структурі існує
датчиків.
В
посилатись на даний документ
і його технічні
креслення.
необхідно відрегулювати
чутливість
датчиків
або
відключити засоби,
паркувальний
ра
Можливо
існують
певні
транспортні
про
як
Виробник кожного транспортного засобу може встановлювати конкретні технічні вимоги по віднош
якщо використовується
пристрій фаркопу
із з”ємною
або регулюючою
кулею,
існу
посилатись
на даний
документ
і його
технічні
крес
до двигуна або кузова, які не
вказані в паркувального
даному
документі.
такому
випадку
необхідно
посилати
несправностей
радару уВвипадку,
якщо
куля фаркопу
знята.
Виробник
кожного
засобу може вста
інструкцію по експлуатації конкретного
транспортного
засобу. транспортного
У випадку, якщо
фаркоп
був пошкоджений
в результаті дорожньо-транспортної
п
до двигуна
або
кузова,
які
розраховувати
на маркою
його
справність
і необхідно
замінити.
Umbra Towbars є ексклюзивною
торговою
від Umbra
Rimorchi
srl. не вказані в даному до
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Після пробігу перших
1000 км рекомендується
перевірити
всі гайки татранспортн
болти, і закр
інструкцію
по експлуатації
конкретного
Рекомендується використовувати лише гайки та болти, вказані в наборі фаркопу; п
Umbra
Towbars
є
ексклюзивною
торговою
маркою
встановленні і в будь-якому випадку дотримуватись вказаних характеристик.
Фаркоп призначений для буксирування причепів і використовується для перев
Забороняється його використання для інших цілей. Фаркоп є компонентом, від
безпечність траснпортного засобу, і повинен бути встановлений виключно кваліфіко
У випадку неправильного встановлення існує небезпека дорожньо-транспортної приг
Можливо існують певні транспортні засоби, про які нам нічого не відомо. В такому в
посилатись на даний документ і його технічні креслення.
Виробник кожного транспортного засобу може встановлювати конкретні технічні вимо
до двигуна або кузова, які не вказані в даному документі. В такому випадку необхід
інструкцію по експлуатації конкретного транспортного засобу.
Umbra Towbars є ексклюзивною торговою маркою від Umbra Rimorchi srl.
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