M. KORTE OY

YHTEYSTIEDOT

Suomalaista laatutyötä

Vetolaitetehtaan suora
tuotetuki auttaa asiantuntevasti
vetolaiteasioissa.

VETO L A I TTEET

M. Korte Oy on vuonna 1993 perustettu kuorma-autojen vetolaitteita valmistava
yritys. Toiminta perustuu suomalaiseen kumppanuussuhteessa tehtävään
alihankintaan ja korkealaatuisiin raaka-aineisiin. Kotimainen vetokytkin työllistää
useita kymmeniä suomalaisia vuodessa.
Vetolaitevalmistajana M. Korte Oy on lähellä käyttäjäkuntaansa. Yhteistyö
suomalaisten kuljetusyrittäjien kanssa ohjaa vetokytkimen tuotekehitystä
jatkuvaan parantamiseen. TAV-tuotteet ovatkin vuosien varrella nousseet
vetolaitteiden laatumerkiksi. Vetolaitteiden valmistuksessa korkea laatu
varmistetaan toimimalla auditoidun laatujärjestelmän mukaisesti.
Laaja jälleenmyynti- ja huoltoverkosto takaa TAV-vetolaitteiden ja varaosien
saatavuuden kattavasti ympäri Suomea. Käyttäjiä lähellä oleva valmistaja
mahdollistaa mutkattoman asioinnin vaikkapa suoraan tehtaalle.

YLÖJÄRVI

M. KORTE OY
Menotie 2, 33470 Ylöjärvi
Puh. (03) 371 2347

Tenho Hatanpää

050 560 2447

fax (03) 371 2337

Pertti Aulomaa		

040 730 6742

myynti@tav.fi

Juha Koskinen

050 595 1233

K O V A A N K Ä YT T Ö Ö N

www.tav.fi

WWW.HEINAKUU.COM

JOHTAVAT
KULJETUSLIIKKEET
LUOTTAVAT
TAV:IIN
- LUOTA SINÄKIN.

M. KORTE OY
WWW. T A V . F I

VETOKYTKIMET
TAV50 JA TAV50D

TAV50SR

TAV50-vetokytkin on hyväksytty
nivelöidyllä vetoaisalla varustettujen
perävaunujen vetoon.

Valikoimassamme on
Yli 20 kiinnikelevyvaihtoehtoa vetopalkin
asennukseen.
Sopiva asennuslevy
tarvittavine pulttisarjoineen löytyy helposti
osoitteesta www.tav.fi

TAV50D-vetokytkin on
hyväksytty apuvaunun (Dolly) ja
keskiakseliperävaunun sekä
nivelöidyllä vetoaisalla varustetun
perävaunun vetoon.

TAV5941-lukitusanturisarja
ei sisällä merkkivaloa
ja on tarkoitettu auton
omaan merkkivaloon
kytkettäväksi.
TAV5940-lukitusanturisarja
LED-merkkivalolla.
Lukitusanturisarjan avulla kuljettaja
havaitsee ohjaamoon asennetusta LEDmerkkivalopaneelista onko vetokytkimen
lukitus varmistettu vai ei. Helppo
asentaa, merkkivalopaneeliin integroitu
ohjainyksikkö vähentää ylimääräisiä
liitoksia.

Anturisarja voidaan
asentaa TAV50/TAV50Dvetokytkimiin.
TAV5901-käyttöventtiilillä avaa
vetokytkimen helposti yhdellä
kädellä.

TAV-Vetokytkin on kehitetty toimimaan
Suomen olosuhteissa. Jatkuvan kehitystyön
tuloksena on syntynyt luotettava ja
toimintavarma rakenne.

TAV-vetolaitteiden D-arvo 190kN riittää
76t vetoauton ja varsinaisen perävaunun
muodostamaan yhdistelmään kaikissa
tapauksissa.

TAV-vetokytkimet toimitetaan pääsääntöisesti
tehdasasennetulla servosarjalla. Ainoastaan
käyttöventtiili paineilmaputkineen jää
asennettavaksi. Servokytkin sisältää aina
käyttölaitesarjan TAV5900. Saatavilla myös
käsikäyttöisenä.

Ainutlaatuinen välikumijousitus lisää
ajomukavuutta. TAV-välikumin valmistuksessa
on käytetty parasta mahdollista suomalaista
kumiseosta ja osaamista.

TAV5001-vetokita on 360mm leveä ja
kestää kovemmankin kytkennän. Toteuttaa
vetolaitedirektiivin mukaiset kääntökulmat ±90⁰.

LISÄVARUSTEET
Lisää tuotteita osoitteessa www.tav.fi

TAV50DSR (Dolly)

TAV5850-servosarja voidaan asentaa
vetokytkimen oikealle tai vasemmalle
puolelle. Huoltovapaa servosylinteri
TAV5801 toimii myös kovallakin
pakkasella. Sopii TAV50 ja TAV50D
malleihin.

TAV5100-automaattirasvari voitelee koko
vetokytkimen puolestasi. Toimitetaan kaikkiin
vetokytkimiin mukana vakiona.

KIINNITYSOSAT

TAV5810-servon suojarauta kantattu (vakiona)
tilalle saatavissa myös suora suojalevy TAV5810S.

TAV-tuotetakuu kattaa
kaikki valmistus- ja
materiaaliviat 2 vuotta.

VETOPALKKI

PITUUS (mm)

PAINO (kg)

TAV742
TAV752
TAV760
TAV770
TAV784
TAV790
TAV800
TAV834
TAV850
TAV885

742 		
752 		
760 		
770 		
784 		
790 		
800		
834 		
850 		
885 		

46
47
47
48
49
49
49
50
51
52

Muut rungon leveydet saadaan käyttämällä
sivulevyn ja vetopalkin välissä välilevyjä.
1mm, 1,5mm, 2mm, 4mm ja 6mm.
Maksimi 10mm per puoli.

Vetokytkimen asennukseen TAVvetopalkki B190. Sopii EU-luokalle
C50-6, pohjoismaisille perävaunuille
ja keskiakseliperävaunuille.
Tekniset tiedot: D 190 kN, Dc 120 kN,
S 1000Kg, V 50kN.
TAV710-alleajosuoja toimitetaan
asennustarvikkeineen.
Helppo kiinnittää suoraan TAV702
mallisiin sivulevyihin.

TAV5812-kääntölaippasarja
mahdollistaa servosylinterin
asentamisen eri asentoihin
vetokytkimessä.

TAV5100-AUTOMAATTIRASVARI
•

Toimii automaattisesti 24h vuorokaudessa, 7 päivää
viikossa käyttäjän määrittämän ajan (1-12kk).

•

Voiteluaineen annostelunopeuden säätö on myös
mahdollista käytön aikana.

•

Voiteluaineen annostelua voidaan tarvittaessa
pysäyttää/uudelleen käynnistää.

•

Läpinäkyvä annostelija, jäljellä olevan voiteluaineen
määrä on helppo tarkistaa.

•

Annostelija toimii jopa veden alla! Sietää myös
painepesua!

•

Ympäristöystävällinen, helppo hävittää patteri- ja
muovikierrätykseen.

•

Vaaraton käyttää, useita turvallisuushyväksyntöjä.
(Ex, GS ja FM)

•

Automaattirasvarin asentaminen mekanismiin on
erittäin helppoa.

