
QUALITY FOR LIFE

AL-KO ATC TrAiLer COnTrOL
Het intelligente anti-slingersysteem 

voor caravans

NIEUW
ATC-DISPLAY
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Hobby-
caravans

Totaalgewicht 
min.      max.

Leeggewicht 
min.

Art.nr. 

  750 – 1000 kg 
1001 – 1300 kg

   500 kg 
   800 kg

1 225 429 
 

1301 – 1600 kg  1000 kg 1 225 430

1801 – 2000 kg  1300 kg 1 225 431

Het rijgedrag van de aanhanger wordt door het atc permanent 
 bewaakt. sensoren registreren de geringste zijwaartse beweging, 
veel eerder dan een in de auto geïnstalleerd aanhanger-esP de 
slingerbeweging zou waarnemen. Daarna wordt de aanhanger direct, 
zonder ingrijpen van de bestuurder, rustig afgeremd.

i Beproefd systeem: al op 80.000 voertuigen geïnstalleerd
i gemakkelijk achteraf te installeren op alle caravanmodellen
i Honderd procent betrouwbaar en onderhoudsvrij
i vermindert slingerbewegingen van caravan
i grijpt eerder en minder abrupt in dan een in de auto geïnstalleerd 

aanhanger-esP
i extra gewicht slechts 4,5 kg
i ideale aanvulling op aKs 3004 anti-slingerkoppeling

UW voorDelen

BesteloverZicHt

AL-KO 
chassis

Totaalgewicht 
min.      max. 

Leeggewicht 
min.

Art.nr. 

  750 – 1000 kg 
1001 – 1300 kg

   500 kg 
   800 kg

1 223 022 

1301 – 1500 kg  1000 kg 1 223 023

1501 – 1800 kg  1100 kg 1 223 287

1801 – 2000 kg  1300 kg 1 225 186

1300 – 1600 kg  1000 kg 1 223 161

1601 – 2000 kg  1200 kg 1 223 162

2001 – 2500 kg  1600 kg 1 223 288

2501 – 2800 kg  1800 kg 1 730 034*

atc-inbouw in al-Ko-chassis

atc-inbouw in Hobby-caravan (vanaf modeljaar 1997) met Knott-as
*verkrijgbaar vanaf 01/2014

atc: al-Ko trailer control
HeT inTeLLigenTe AnTi-sLingersysTeem  
OOK vOOr HObby-CArAvAns
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oPtioneel: atc-DisPlay

nieUW: een compacte ontvanger op het dashboard 
informeert de bestuurder over de status van het ATC
i radiografische communicatie tussen atc en auto
i set bestaande uit zender en ontvanger
i afmetingen: ontvanger 92 x 74 x 26 mm / Zender 50 x 35 x 20 mm
i glijvaste behuizing, zodat deze op het dashboard blijft liggen
i stroomvoorziening zender via atc (12 volt)
i stroomvoorziening ontvanger: 3 volt, d.m.v. 2 aa/lr6-batterijen*
i met weergave laadniveau batterijen
i geïntegreerde spanningsregelaar voor opladen oplaadbare 

batterijen (via micro-UsB-aansluiting)
 *niet meegeleverd

groen: atc bedrijfsklaar

geel knipperend: ingreep atc

geel: geen ontvangst atc-signaal van zender

rood knipperend: atc bedient rem continu:  

controleer systeem visueel 

rood: atc niet bedrijfsklaar,  

oplooprem wel beschikbaar

voortaan kunt u vanachter het stuur de status van het atc 
 controleren. Zo weet u direct wanneer het systeem bij een gevaarlijke 
situatie ingrijpt. en mocht het een keer voorkomen dat het systeem 
niet  bedrijfsklaar is, krijgt u daarover ook een melding.

altijD oP De Hoogte

UW voorDelen

i Zichtbare veiligheid:  
tijdige signalering gevaarlijke rijsituaties

i systeemstatus op elk moment te controleren
i snelle en eenvoudige aansluiting zender met behulp van 

stekkers
i Ontvanger kan op elke gewenste plaats in het interieur 

worden geplaatst  
optimale plaatsing mogelijk dankzij geïntegreerde signaalsterkte-
weergave

i Lichtsterkte led’s wordt automatisch aan omgevingslicht 
aangepast (dag/nacht) 

i eenvoudig achteraf te monteren bij alle atc-systemen*
 *vanaf 2009, ook bij Hobby-caravans met atc. 
 Bij oudere atc-modellen is een software-update noodzakelijk

BesteloverZicHt

Art.nr. verkrijgbaar vanaf

1 225 304 01/2014

NIEUW

Zender (op dissel)

Ontvanger (in interieur)

aan / Uit
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AL-KO KOber b.v. 

Diamantstraat 33

7554 TA Hengelo

Tel: +31 (0)74-255 99 55

info@al-ko.nl

www.al-ko.nl

 

AL-KO KOber b.v. 

Noorderlaan 98

2030 Antwerpen

Tel: +32 (0)3-5436110

info@al-ko.be

www.al-ko.be

Bezoek AL-KO op:

facebook.com/alko.fahrzeugtechnik

Uitgave NL 09/2013 – Art.nr.: 499 448 
Technische wijzigingen i.v.m. productaanpassingen 
alsmede drukfouten en andere fouten voorbehouden.
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