
Místo Datum Podpis koncového uživatele 
 
 
             
 
Výše podepsaný potvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí s dodacími podmínkami BRINK Towing 
Systems B.V. a ELSA GROUP s.r.o. 
 
Vyplňuje dodavatel, pokud je kulový čep dodáván přes dealera: 
Místo    Datum   Číslo objednávky Razítko/ jméno dodavatele 
 
 
              

KZ094A-E/3  

 
 
 

Statement / Prohlášení 

k objednání náhradního čepu BRINK 
 

Vážený zákazníku, 
 
z hlediska bezpečnosti bychom Vás tímto rádi informovali o některých důležitých bodech, které souvisí s dodáváním a 
montáží náhradních kulových čepů.  
 
BRINK Towing Systems B.V., ani ELSA GROUP s.r.o. nenese odpovědnost, pokud jsou dodávány náhradní kulové čepy. 
Záruka tažného zařízení vyprší, jakmile je tažné zařízení poškozeno, zejména nárazem při havárii, nebo jeho část vymě-
něna. V případě poškození nárazem nelze dodat náhradní čep a je nutné vyměnit celé tažné zařízení včetně kompletního 
spojovacího materiálu. 
Pokud není vyplněno prohlášení, nelze náhradní čep dodat. 
 
Důležité informace pro uživatele:
 

 Pro utáhnutí šroubů a matek použijte hodnoty dle 
tabulky utahovacích momentů – viz tabulka vpravo. 

 Po 1000km byste měli zkontrolovat šrouby dle uve-
dené tabulky. 

 Z hlediska norem není povoleno umístit tažné 
zařízení před poznávací značku. Poznávací značka 
musí být vždy čitelná. 

 
 

Size 8.8 8.8 self 
locking 

10.9 10.9 self 
locking 

M10 46 41 71 60 

M10x1.25 53  72 67 

M12 79 71 121 104 

M12x1.25 95 77 125 112 

M14 125 113 197 165 

M14x.15 135 121 200 175 

M16 195 170 280 250 

M16x1.5 205 180 300 270 

Dále bychom Vás rádi upozornili, že náhradní díly k tažným zařízením, které si objednáte, NELZE vracet. 
 
Po obdržení podepsaného prohlášení, bude Vaše objednávka vyřízena v nejkratší možné době. 
 
Rádi bychom Vám popřáli hodně úspěchů při prodeji/ používání tažných zařízení Brink. 
 
 

Prohlášení:  

Společnost :                            

Pro vozidlo         :    Typové číslo TZ    :      

Číslo podvozku :    Sériové číslo TZ    :      

Důvod :     Ztráta    Krádež    Zničení*    Jiné:                                 

 

*V případě zničení čepu nárazem, nelze dodat-viz výše! 

BRINK Towing Systems B.V.  
P.O. box 24, 9750 AA, Staphorst 

Industrieweg 5, 7951 CX, Staphorst 
Fax 0031 522 469 788 

 


