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FÖRARANVISNING

Gör säkerhets- och driftkontroll av 
dragkopplingen minst en gång i veckan. 
Kontrollera dragkopplingens funktion varje gång 
den används.

Före kontroll ska dragkopplingens tapp sänkas 
ner genom ett kraftigt slag på veven. Om 
dragkopplingen är försedd med tryckluftsdriven 
TAV-servo, se till att den är trycklös genom att 
vrida spaken på aggregatet i mittläge. Kontrollera 
samtidigt att aggregatets spak är låst i körläge. 

Se till att dragkopplingen hålls ren och att den 
smörjs tillräckligt. 
Om dragkopplingen är försedd med TAV 
automatsmörjare, kontrollera oljenivån. Byt 
smörjare vid behov.

Rengör dragbulten från smuts. 
Kontrollera också släpvagnens dragögla, rengör 
vid behov.
DRAGÖGLAN FÅR INTE SMÖRJAS!

Kontrollera slitaget på dragkopplingens tapp och 
bussningar med tolk eller skjutmått. Tapp 
min. Ø 47 mm. Nedre bussning max. Ø 40,5 mm.

Kontrollera att låsstiftet fungerar både när 
dragkopplingen är öppen och stängd.
Om dragkopplingen har en TAV
låsgivare, kontrollera att även den fungerar.

Kontrollera att dragbulten kan rotera i körläge.

Om dragkopplingen fungerar onormalt, 
om det uppstår något fel eller toleranserna 
överskrids, avbryt användningen och 
kontakta omedelbart service eller tillverkaren 
för att reda ut och åtgärda felet.

STÄNGD ÖPPEN

Öppen

Stängd (körläge)

SMÖRJ!

RENGÖR
NOGGRANT!
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1.8.2013

RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

1. TAV50 OCH TAV50D DRAGKOPPLINGAR

Dragkopplingarna TAV50 och TAV50D är godkända för 50 mm dragögla. 
Dragkoppling TAV50 är avsedd för koppling av släpvagn med ledad dragstång till lastbil. 
Dragkoppling TAV50D är utöver ovanstående även avsedd för koppling av hjälpvagn (Dolly) eller 
centralaxlad släpvagn till fordon.

Dragkopplingen ska monteras på en godkänd dragbalk med 100x160 mm hålbild.
För att kunna utnyttja dragkopplingens godkända vridningsvinklar måste det finnas minst 10 cm fritt 
utrymme runt kopplingen. Ta hänsyn till detta även när du monterar servocylinder och skyddsplåt på 
dragkopplingen.

Sätt aldrig handen i fångmunnen när dragkopplingens tapp är i öppet läge. 
Försätt vid behov dragkopplingen i körläge genom ett kraftigt slag på veven.

Följ givna anvisningar. Gör arbetet noggrant och professionellt.

Bild 1 
192109
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1.2 Montering av dragkoppling

- Kontrollera alla delar före montering.
- Felaktiga produkter får inte monteras.
-  Montera dragkopplingen enligt bild 1 (sid. 13).  

Observera riktningen på TAV50D-dragkopplingens gummin  
bild 1, (sid. 4).  
Skruva kronmuttern på plats för hand medan du håller  
kopplingen vågrätt. Smörj gängan i kopplingsbygeln.

-  Kontrollera att TAV50D-dragkopplingens bakre gummi sitter 
lodrätt i dragbalken.  
Använd vid behov extra stödplattor TAV736 bild 2, (sid. 13). 

-  Bygeln har fyra hål för att underlätta korrekt montering. Vid 
behov kan du använda högst två stycken 3 mm slitageplåtar 
under kronmuttern. Beställningsnummer TAV5012.

-  Dra åt kronmuttern tills mellanrummet mellan styrplattan och 
balkbrickan är 18-21 mm, bild 3. Kronmutterns nyckelvidd är 
75 mm (kronmutternyckel TAV5040).

-  Lås kronmuttern med sprint 8x90 mm. Sprinten ska befinna sig 
helt i kronmutterns spår och ska böjas som bild 2 visar.

1.1 Montering av balkbrickor

Montera balkbrickorna i dragbalken enligt bild 1.
Balkbricka med gänga monteras innanför dragbalken.
Åtdragningsmoment ca 220 Nm. Insexnyckel 14 mm.

1.3 Kontroll och service av mekanismen

- Öppna locket upptill genom att vrida motsols med en filternyckel.
-  Rengör och smörj mekanismen med tunn olja 1–2 gånger i månaden 

bild 1, (sid. 3). 
- Kontrollera oljenivån i TAV5100-smörjaren och byt ut den vid behov.
-  Kontrollera låsstiftets funktion i öppet läge bild 4 och stängt läge  

bild 5. 
- Kontrollera att mekanismen fungerar felfritt i öppet och stängt läge.
- Kontrollera att dragkopplingen roterar i körläge.
-  Sätt aldrig handen i fångmunnen när dragkopplingens tapp är i 

öppningsläge. Försätt vid behov dragkopplingen i körläge genom ett 
kraftigt slag på veven.

-  Dragkopplingens tapp får nötas maximalt till Ø 47,0 mm, varefter 
mekanismen måste bytas.

-  Den övre bussningen får nötas maximalt till Ø 51,5 mm och den  
nedre till Ø 40,5 mm, varefter de måste bytas.

-  Största tillåtna spel mellan dragkopplingens tapp och öglan på 
dragstången är 5,0 mm.

-  Om dragkopplingen har servocylinder, kontrollera dess funktion  
enligt serviceanvisningarna (sid. 7).

   Byt mekanism omedelbart om ovanstående toleranser överskrids 
eller mekanismen inte fungerar felfritt trots service.

Stängd

Öppen

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

18-21 mm
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Bild 1 

1.4 Byte av mekanism

-  Om dragkopplingen är utrustad med TAV-servo, avbryt tryckluftstillförseln till manöverpanelen 
medan dragkopplingen är i körläge. Lossa tryckluftsslangarna som går till servocylindern. Lossa 
bultarna på servocylindern samt låsringen och dra loss servocylindern från mekanismen. Lossa 
även mellanflänsen på servocylindern.  
Kontrollera servocylinderns läge.

- Lossa bultarna som håller mekanismen, nyckelvidd 17 mm.
- Lyft upp mekanismen.
-  Lossa bussningarna nerifrån och upp.  

Rengör och kontrollera bussningshusen samt fångmunnens och mekanismens passningsytor.  
Smörj bussningshusen.

- Lägg en slitring mellan den nedre bussningen och fångmunnen.
- Sätt i bussningarna uppifrån och ner.
- Lås den nedre bussningen med en spårring. (sid. 13) 
- Sätt mekanismen på plats i kopplingsbygeln. Dra bultarna löst. Nyckelvidd 17 mm.
- Kontrollera att mekanismen fungerar felfritt i öppet och stängt läge.
- Kontrollera att dragkopplingen roterar i körläge.
-  Sätt aldrig handen i fångmunnen när dragkopplingens tapp är i öppningsläge.  

Försätt vid behov dragkopplingen i körläge genom ett kraftigt slag på veven.
-  Dra åt bultarna helt när mekanismen fungerar korrekt.  

Åtdragning 90–100 Nm.
- Om dragkopplingen har TAV-servo, se sid. 6.
- Även monteringsfärdiga servomekanismer TAV100S och TAV100DS finns att tillgå.
- Kontrollera TAV-servons funktion enligt monteringsanvisningarna.
- Kontrollera oljenivån i TAV5100-smörjaren och byt olja vid behov.

- Smörj till sist mekanismen enligt bild 1

- 3 -
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- Vi rekommenderar att du kontrollerar dragkopplingens infästning varje år
- Lossa dragkopplingen från balken.
- Lossa även balkbrickorna så du kan kontrollera att dragbalken är felfri vid hålbilden.
- Kontrollera att kopplingsbygeln sitter fast och är oskadad.
-  Bygeln måste bytas om den är böjd eller om infästningen till fångmunnen är lös.  

Bygeln är fastsatt i fångmunnen med gängförband, som är säkrat med två fjädersprintar.
- Kopplingsbygeln måste bytas även om bygelns eller  kronmutterns gängor är skadade.
- Kontrollera att balkbrickor och styrplåtar inte är böjda eller har sprickor. Byt ut dem vid behov.
-  Kontrollera gummimellanläggens skick.  

I TAV50D-kopplingen får endast TAV5007DE- och TAV5007DT-gummin användas. 
Observera monteringsriktningen för bakre TAV5007DT-gummit bild 1. 
I TAV50D-kopplingen används TAV5007-gummin.

- Gummina måste bytas om de fått sprickor, formförändringar eller om de har hårdnat.

1.5 Kontroll av dragkopplingens infästning

Även om TAV-gummina är av hög finländsk kvalitet är 
de ändå slitdelar. Byt dem med jämna mellanrum t.ex. 
i samband med årsbesiktningen.

TAV5007DE
TAV5007DE

Gummimellanlägg till dragkoppling TAV50D

 TAV5007

Mellanlägg till TAV50
dragkoppling

Monteringsriktning för bakre TAV5007DT-gummin

Bred

KronmutterFångmun

Smal

Bild 1
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2.TAV5850 SERVOSATS
TAV-servosatsen består av ställdonssats 
TAV5900 och servocylindersats TAV5800. 
TAV-servosatsen har beställningsnummer 
TAV5850. 

TAV-servosatsen passar till dragkoppling 
TAV50/50D.

Servosatsen kan monteras i dragkoppling 
AV50/50D redan på fabriken. Då behöver  
man bara installera en ställdonssats i fordonet.

Monteringen går snabbt och enkelt tack vare 
den enkla infästningen. Servocylindern monteras 
direkt på mekanismens vridaxel med två 
fästbultar.

Sätt aldrig handen i fångmunnen när 
dragkopplingens tapp är i öppet läge. Om 
dragkopplingen är försedd med servo, slå vid 
behov ner kopplingstappen med dragöglan.
Om du inte har dragögla, gör systemet 
trycklöst: Lossa slangen som sitter i 
fordonets uttag för extrautrustning. Försätt 
dragkopplingen i körläge med ett kraftigt slag 
på veven.

Följ givna anvisningar. Gör arbetet noggrant 
och professionellt.

Kontrollera före monteringen att satsen 
innehåller alla delar.

 Monteringsprofil             1 st
 Manöverventil              1 st
 Fästbultar för manöverventil            2 st
 Brickor till fästbultar för manöverventil        2 st
 Rak koppling 1/8-8             3 st
 Koppling för avloppsrör 1/8-10           2 st
 Plaströr 8             14 m
 Avloppsrör 10              2 st
 Skyddsslang              2 m
 Utgång med ventil 1/4-8            1 st
 Adapterkoppling M16-1/4            1 st

 Mellanfläns    1 st
 Tätning o-ring    2 st
 Servocylinder    1 st
 Bricka under låsring   1 st
 Låsring för vridaxel   1 st
 Skyddslock    1 st
 Låsbricka för skyddslock  2 st
 Bricka för låsbult   2 st
 Låsbultar    2 st
 Vinkelskarv 1/8-8   2 st
 Skyddsplåt    1 st
 Fästbultar för skyddsplåt  3 st

       STÄLLDONSSATS TAV5900              SERVOCYLINDERSATS TAV5800

Bild 1
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-  Montera mellanflänsen på sidan av mekanismen så, att innerkransens ansats ligger 
tätt mot mekanismen. Rengör ytorna före monteringen bild 2.

-  Kontrollera att servocylinderns kolv är i rätt läge.
-  Vrid vid behov cylindern uppifrån mot dragbalken så långt  

det går.
-  Kontrollera att o-ringstätningen sitter fast på båda sidor  

av servocylindern. Bild 1a, (sid. 15)

-  Montera alltid servocylindern så, att luftkopplingen 2 är på  
ovansidan och att låsbultarna kommer på  
rätt plats.

-  Placera en bricka på vridaxeln.  
Lås vridaxeln med låsring.

-  Sätt fast servocylindern i mekanismen med  
bultar bild 2.

-  Innan du gör den slutliga åtdragningen, lägg ett skyddslock  
under låsgivarna som finns under låsbrickorna. Dra åt  
bultarna ca 20 Nm. Bild 1b, (sid. 15)

-  Innan du ansluter tryckluft, kontrollera att dragkopplingen  
fungerar felfritt i öppet och stängt läge.

-  Montera skyddslocket genom att skruva i koniska skruvar (3 st)  
i gänghålen i fångmunnens överdel bild 3.

-  Monteringsalternativ för servocylinder, se tilläggsutrustning (sid. 11).  
Servocylindern kan monteras antingen på höger eller vänster sida.

2

2.1 Montering av servocylindersats på dragkopplingen

- Försätt vid behov dragkopplingen i körläge genom ett kraftigt slag på veven, om den är i övre läge.
-  Ta bort låssprinten, veven, låsringen, den yttre hylsan (kort), brickan, fjäderhållaren, fjädern och den 

inre hylsan (lång) från vridaxeln bild 1 samt gängornas skyddspluggar från mekanismen på den sida 
där servocylindern ska monteras. Sätt tillbaka den korta hylsan på vridaxeln i mekanismen.

-  Kapa den sexkantiga vridaxeln ca 5 mm utanför låsringens spår bild 1.  
Ta bort alla metallspån, eftersom servocylindern ska kunna skjutas på plats för hand.

- Lossa servocylinderns låsbultar 2 st.

Ansats

KAPNINGSPUNKT
ca 5 mm från spåret

Bild 1

Bild 2

- 6 -
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1

42

-  Placera manöverventilen med låsknappen uppåt i  
monteringsprofilen.

-  Anslut tryckluften till det uttag för extrautrustning som tillverkaren 
rekommenderar. Inte i bromskretsen! Högsta tillåtna drifttryck är 
8 bar. Använd tryckreduceringsventil vid behov.

-  Sätt i snabbkopplingen med backventil i uttaget för  
tilläggsutrustning. 
Tryck in slangen hårt i kopplingen. Genom att lossa slangen från 
kopplingen kan du vid behov göra servocylindern trycklös.

-  Kapa röret från uttaget för extrautrustning till lämplig längd.  
Sätt i slangen i manöverventilens uttag nummer 1, bild 2.

-  Anslut servocylinderslangarna i uttag nummer 2 och Skydda 
rören med skyddsslang.

- Kontrollera att säkerhetslåset till manöverventilens spak fungerar.
- Trycksätt systemet. Kontrollera att det inte finns läckor i systemet.
- Kontrollera att dragkopplingen fungerar felfritt i tryckluftsdrift.

2.2 Montering av manöverventil

1.3 Användning och service av TAV-Servo

-  Öppna dragkopplingen genom att trycka låsknappen kraftigt i 
botten och lyfta manöverspaken uppåt i öppet läge.  Lufttrycket 
lyfter nu upp kopplingstappen.

-  Tryck ner manöverspaken i körläge. Lufttrycket sänker nu kopp-
lingstappen. Tappen blir dock kvar i beredskapsläge och aktiveras av 
öglan när den ansluts.

- Håll alltid ner manöverspaken i körläge under körning.
-  Kontrollera alltid efter anslutning och innan du börjar köra, att drag-

kopplingen är i körläge, bild 5. 

- Själva TAV-servon behöver ingen separat service.
- Tryckluftssystemet måste dock hållas rent.
- Smörj och rengör dragkopplingen 1–2 gånger i månaden.

Öppning

Koppling

Service

MANÖVERVENTIL

Låsknappöppen

stängd
körläge

Bakifrån

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Stängd =
körläge

Öppen

Låsstift
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3. Tilläggsutrustning:

3.1 TAV5100  AUTOMATSMÖRJARE

- TAV5100 Automatsmörjare smörjer mekanismen åt dig.

-  Reglerbar smörjningstid (1–12 mån), doseringen kan ändras 
under användningen.

- Det är mycket lätt att montera automatsmörjaren i mekanismen.

Montering

- Vrid loss den gula smörjpluggen på mekanismen.

- Bryt av pluggen på smörjaren i änden av gängan. 

-  Ställ in önskad smörjningstid med insexnyckel.  
Rekommendation 6–12 mån. Insexnyckel medföljer i  
förpackningen.

- Placera en bricka under adapternippeln.

- Skruva fast smörjaren i adapternippeln. 

- Skruva in smörjaren i hålet på smörjpluggen.
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3.2 TAV5940 Låsgivarsats med LED-signallampa

Med hjälp av låsgivarsatsen ser föraren på 
signallampan i förarhytten om dragkopplingen är 
låst. Givarsatsen kan monteras i dragkopplingarna 
TAV50 och TAV50D. TAV5940 låsgivarsats uppfyller 
kraven i direktivet 97/20 (EG). TAV5940 låsgivarsats 
är försedd med en egen LED-signallampa.
Lampan kräver en monteringsöppning på 22x44 mm.
TAV5100-smörjare med givarsats monteras i 
sidoöppningen på mekanismen tillsammans med 
vinkelförskruvning TAV5102.

Montering av givare

-  Gör systemet trycklöst och försätt dragkopplingen i 
körläge genom ett kraftigt slag på veven, om den är i 
övre läge.

-  Vrid givarmekanismen försiktigt i botten. Lossa på 
givaren ca 1,5 varv och lås den med låsmutter.  
Bild 1

- Anslut givarens anslutningskabel till givaren.

Anslutning av givarsats

-  Dra givarens anslutningskabel från kopplingen till 
fordonshytten.

-  Anslut den 3-poliga (numrerade) kontakten till änden på 
anslutningskabeln enligt bild 2.

-  Anslut strömmatningen till den 2-poliga kontakten enligt 
bild 3.

-  Montera signallampan i instrumentpanelen och anslut 
kontakterna till signallampans kontakter.

-  Kontrollera att givaren fungerar. Givaren har monterats 
korrekt när givaren lyser och signallampan börjar 
lysa rött om du lyfter på veven i mekanismen och 
kopplingstappen rör sig en aning uppåt. När kopplingen 
är stängd lyser signallampan grönt.

1. Brun - givarens driftspänning (+24V)
2. Vit - styrsignal från givaren
3. Blå - givarens jord (-)
4. Svart - ansluts inte

1. +24V
2. - Jord

Anslutning av givarkabel i 3-polig
numrerad (1.3) kontakt

Bild 2

Strömmatning till 2-polig 
numrerad (1-2) kontakt

Bild 3

Bild 1
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3.3 TAV5941 Låsgivarsats till bilens egen signallampa

Med hjälp av låsgivarsatsen ser föraren på 
signallampan i förarhytten om dragkopplingen är 
låst. Givarsatsen kan monteras i dragkopplingarna 
TAV50 och TAV50D. TAV5941 låsgivarsats uppfyller 
kraven i direktivet 97/20 (EG). Låsgivarsats TAV5941 
innehåller ingen signallampa och är avsedd att 
användas med bilens egen signallampa. 
TAV5100-smörjare med givarsats monteras i 
sidoöppningen på mekanismen tillsammans med 
vinkelförskruvning TAV5102.

Montering av givare

-  Gör systemet trycklöst och försätt dragkopplingen i 
körläge genom ett kraftigt slag på veven, om den är i 
övre läge.

-  Vrid givarmekanismen försiktigt i botten. Lossa på 
givaren ca 1,5 varv och lås den med låsmutter.  
Bild 1

- Anslut givarens anslutningskabel till givaren.

Anslutning av givarsats

-  Dra givarens anslutningskabel från kopplingen till 
fordonshytten.

-  Anslut den 3-poliga (numrerade) kontakten till änden på 
anslutningskabeln enligt bild 2.

-  Anslut strömmatningen till den 2-poliga kontakten enligt 
bild 3.

- Anslut kontakterna till kontakterna i styrenheten.
-  Anslut den 4-poliga kontakten i styrenheten till bilens 

egen signallampa enligt bild 4.
-  Kontrollera att givaren fungerar. Givaren har monterats 

korrekt när givaren lyser och signallampan börjar 
lysa rött om du lyfter på veven i mekanismen och 
kopplingstappen rör sig en aning uppåt. När kopplingen 
är stängd lyser signallampan grönt.

1. Brun - givarens driftspänning (+24V)
2. Vit - styrsignal från givaren
3. Blå - givarens jord (-)
4. Svart - ansluts inte

1. +24V
2. - Jord

Anslutning av givarkabel i 3-polig
numrerad (1.3) kontakt

Bild 2

Strömmatning till 2-polig 
numrerad (1-2) kontakt

Bild 3 1. Grön lampa (+24V)
2. Röd lampa (+24V)
3. Jord (-)
4. Jord (-)

Anslutning av signallampa till 4-polig numrerad
(1-4) kontakt i styrenheten

Bild 4

Bild 1

- 10 -
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3.4 TAV5812 VRIDFLÄNSSATS FÖR SERVOCYLINDER

- Med hjälp av vridfläns TAV5812 kan servon monteras i olika lägen i dragkopplingen.

- 11 -
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Dragkopplingar TAV50 och TAV50D
Vikt 42 kg

Mekanismer TAV100 och TAV100D
Vikt 10 kg

Typgodkännande nummer
e17*94/20*94/20*0002*01.

TAV50
Högsta D-värde:           190 kN

TAV50D
Högsta D-värde:          190 kN, DC=120 kN
Max. lodrät belastning
S i kopplingspunkten           1000 kg
Högsta V-värde:           50 kN

192109

10
3

10
3

24
8

4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TAV50
Dragkoppling

TAV100D
Mekanism

TAV100
Mekanism

TAV50D
Dragkoppling

Typskyltar

Ställdonssats TAV5900
Vikt: 2 kg

Servocylindersats TAV5800
Vikt: 6 kg
TAV-servo passar till dragkopplingarna TAV50 och 
TAV 50D, mekanismerna TAV100 och TAV100D.

36
0

- 12 -
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Pos. Produktnr Produktnamn  Pos. Produktnr Produktnamn
  1 TAV100 Mekanism   11 TAV5008 Balkbricka
  2 TAV5001 Kopplingsbygel  12 TAV5009 Balkbricka med gängor
  3 TAV5033 Skruv M12x30   13 TAV5011 Mutterbricka
  4 TAV5002 Övre bussning   14 TAV5013 Kronmutter
  5 TAV5004 Slitring    15 TAV5014 Saxpinne till kronmutter 8x90
  6 TAV5002 Nedre bussning  16 TAV5013 Skydd för kronmutter
  7 TAV5005 Spårring   17 TAV5012 Slitageplåt 3 mm
  8 TAV5002 Styrplatta   18 TAV5013 Givare för signallampa
  9ab TAV5007 Mellangummi   19 TAV5016M Servicelock silver
  10 TAV5010 Skruv M16x50   20 TAV5026 Manövervev
       21 TAV5025 Låssprint till manövervev

Skillnader i kopplingen TAV50D

Pos. Produktnr Produktnamn
 1 TAV100D Mekanism
 2 TAV5001D Kopplingsbygel
 8 TAV5006D Styrplatta bak
 9a TAV5007DE Mellangummi fram
 9b TAV5007DT Mellangummi bak
 19 TAV5016MD Servicelock guld
 22 TAV736 Extra stödplattor, par

9a 9b 8

OBS! Monteringsriktning för TAV5007DT mellangummi

5. RESERVDELAR
1.2 Reservdelar till dragkoppling

2

17 16
3

Slitageplåt(ar)
3 mm
(vid behov)

19

Givare för signallampa (laddning)18

Smörjning av låsstift

15

8

9a

10

11

12 9b 8

13 14

4

6

5

7

20

21

Bild 1

Bild 2

22
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- 14 -

5.2 Mekanismer

TAV100 Mekanism
till TAV50 Dragkoppling

Paketet innehåller mekanism, 
bussningssats TAV5035, 
manövervevar TAV5026.

TAV50D
Bussningssats

TAV5026 Manövervevar

TAV100S Servomekanism
till TAV50 Dragkoppling

Paketet innehåller mekanism, 
bussningssats TAV5035,
fästbultar för servo samt  
manövervev TAV5026.

TAV100D Dollymekanism
till TAV50D Dragkoppling

Paketet innehåller mekanism,
bussningssats TAV5035,
manövervevar TAV5026,
mellangummi Dolly fram TAV5007DE,
mellangummi Dolly bak TAV5007DE.

TAV5007DE Mellangummi 
Dolly fram

TAV5007DT Mellangummi 
Dolly bak

Paketet innehåller mekanism,
bussningssats TAV5035,
låsbultar för servon,
manövervev TAV5026, 
mellangummi Dolly fram TAV5007DE,
mellangummi Dolly bak TAV5007DE.

TAV100DS Dollyservomekanism
till TAV50SR Dragkoppling

S
E
R
V
O

S
E
R
V
O

D
O
L
L
Y

D
O
L
L
Y
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 TAV5800 Servocylindersats
1 TAV5801 Servocylinder
2 TAV5801 Mellanfläns
3 TAV5803 Tätning o-ring 2 st
4 TAV5804 Bricka 22x32
5 TAV5805 Låsring
6 TAV5805 Låsring
7 TAV5807 Bricka 2 st
7 TAV5807-2 Låsbricka 2 st
8 TAV5808 Låsbult 2 st
9 TAV5809 Vinkelskarv 1/8-8 2kpl
10 TAV5810 Skyddsplåt för servo
11 TAV5811 Låsbultar 3 st
 TAV5820 Tätningssats

Pos. Produktnr Produktnamn

 TAV5900 Ställdonssats
 12 TAV5901 Manöverventil
 13 TAV5902 Monteringsprofil
 14 TAV5808 Låsbultar 2 st
 15 TAV5904 Brickor 2 st
 16 TAV5905 Rak skarv 1/8-8 3 st 
 17 TAV5809 Koppling för avloppsrör 1/8-10 2 st
 18 TAV5907 Plaströr 8mm, rulle 14 m
 19 TAV5908 Avloppsrör 10 mm
 20 TAV5909 Skyddsslang 2 m
 21 TAV5910 Utgång 1/4-8 ventil
 22 TAV5911 Adapterkoppling M16-1/4

5 64

9

1

2 3 3

19

22

20

16

18

21

17
12

1a

1b

7 8

1314

15

5.3 Reservdelar till TAV5850 Servosats

TAV5900 Ställdonssats

TAV5800 Servocylindersats

9

- 15 -

Pos. Produktnr Produktnamn
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5.4 Reservdelar till TAV5940/5941 Låsgivarsats

Pos. Produktnr Produktnamn
  1 TAV5951 Låsgivare
  2 TAV5952 Givarkabel 15 m
  3 TAV5945 Centralenhet med signallampa
  4 TAV5946 Centralenhet till bilens egen signallampa
  5 TAV5942 Kontakt 2-polig
  6 TAV5943 Kontakt 3-polig
  5 TAV5942 Kontakt 4-polig

1
2

3

4
5

- 16 -
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6. TAV Dragbalk B190

TAV dragbalk passar för EU-klass 50-6, nordiska släpvagnar och centralaxlad släpvagn. 
Kombinationsvikt 76 ton, framboggi 18 T (enligt SS 3645).

Tekniska specifikationer: D 190 Kn, Dc 120 Kn, S=1000 kg, V=50 kN. 
Kopplingens hålbild ISO3584 Cat 3 (160x100 mm).
Godkännandenummer e17*94/20*94/20*0105*00.

    Dragbalk  Längd  Vikt
    TAV742  742   46
    TAV752  752   47
    TAV760  760   47
    TAV770  770   48
    TAV790  790   49
    TAV784  784   49
    TAV800  800   49
    TAV834  834   50
    TAV850  850   51
    TAV885  885   52

- 17 -
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6.1 Montering och serviceanvisningar

Kontrollera alla delar före montering. Monteringen ska göras noggrant och professionellt. 
Följ anvisningarna. Iaktta fordonstillverkarens anvisningar om montering och eventuella 
förstärkningar.

Montering av gavel på ramen

Dragbalken monteras på fordonets ram eller gavlar på båda sidor enligt anvisningarna för gavlarna.
Andra rambredder fås genom att använda mellanlägg mellan gaveln och dragbalken. 
Mellanlägg finns i tjocklekarna 1.5 mm (TAV720), 1 mm (TAV721), 2 mm (TAV722), 4 mm (TAV724) 
och 6mm (TAV726). Mellanläggen levereras parvis. Mellanlägg får inte användas mellan ram och 
gavel.
Max. 10 mm per sida.

Dragbalkar och gavlar monteras på fordonsramen med skruvförband. Håltagning, falsning eller 
svetsning i dragbalkar och gavlar är inte tillåtet. Borra nödvändigt antal 17 mm monteringshål i ramen.
Använd dragbalken/gaveln som mall.

Placera bara en bricka under skruven. Kontrollera att hålen i gaveln, dragbalken eller ramen och 
eventuella mellanlägg är på skruvens ogängade del. Använd det antal brickor (1–3 st) som behövs 
under muttern. Brickorna och muttern placeras på insidan av dragbalken/ramen.

Dragbalken monteras på gavelparet med skruvsatser

TAV729 Skruvsatsen används när monteringen inte kräver mellanlägg.

TAV730 Skruvsatsen används när monteringen kräver mindre mellanlägg än 8 mm.

TAV731  Skruvsatsen används när monteringen utöver 8 mm tjocka gavlar (TAV701 och 
TAV702) kräver mellanlägg över 8 mm eller utöver 10 mm tjocka gavlar (TAV703 och 
TAV704) kräver mellanlägg på 7–10 mm.

Vid montering av dragbalk och gavlar behövs två skruvsatser

Skruvar, muttrar och brickor ska vara ytbehandlade och ha hårdhet 10.9.
Skruvförbanden ska dras torra med momentnyckel till 200 Nm. Efterdragning efter 5000 km. 
Skruvförbanden ska kontrolleras och spännas vid behov.

Mellan dragbalken och ramens över- och underfläns måste det alltid vara en springa på minst 1 mm. 
När dragbalken monteras under ramen med gavlar ska gavlarna sättas fast på dragbalken innan de 
sätts fast i ramen. 

Infästning av tilläggskomponenter som t.ex. hållare för underkörningsskydd med dragbalkens och 
gavlarnas skruvförband är förbjudet. Sådana anslutningar uppfyller inte gällande godkännandekrav.

- 18 -
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6.2 Gavlar

- 19 -

Gavel TAV700 (DS)   Höjd 290, bredd 273 och tjocklek 8 mm

TAV700 Med dessa gavlar monteras 
dragkopplingen på samma höjd som 
rambalkens undersida. Gaveln monteras 
med förstärkningsflänsen framåt. 
Levereras parvis.

Gaveln monteras direkt på ramen 
med fyra M16 skruvar på båda sidor. 
Dessutom monteras gaveln på ramen 
och dragbalken med fyra M16 skruvar på 
båda sidor. Gaveln och dragbalken fästs 
i varandra på båda sidor med fyra M16 
skruvar. Mellan gavel och dragbalk läggs 
mellanlägg enligt ramens tjocklek.  
(Max. 10 mm per sida)
Utöver skruvsats behövs 2 st. mellanlägg 
med tjocklek 1,2 och 6 mm.

Skruvsats TAV732



1.8.2013

RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

TAV700-50-60

TAV700-50-50

- 20 -

Med dessa gavlar monteras 
dragkopplingen på samma höjd som 
rambalkens undersida. Gaveln monteras 
med förstärkningsflänsen framåt. 
Levereras parvis.

Gaveln monteras direkt på ramen 
med sex M16 skruvar på båda sidor. 
Dessutom monteras gaveln på ramen 
och dragbalken med fyra M16 skruvar på 
båda sidor. Gaveln och dragbalken fästs 
i varandra på båda sidor med fyra M16 
skruvar. Mellan gavel och dragbalk läggs 
mellanlägg enligt ramens tjocklek.  
(Max. 10 mm per sida)
Utöver skruvsats behövs 2 st. mellanlägg 
med tjocklek 1,2 och 6 mm.

Skruvsats TAV732-5

Med dessa gavlar monteras 
dragkopplingen på samma höjd som 
rambalkens undersida. Gaveln monteras 
med förstärkningsflänsen framåt. 
Levereras parvis.

Gaveln monteras direkt på ramen 
med sex M16 skruvar på båda sidor. 
Dessutom monteras gaveln på ramen 
och dragbalken med fyra M16 skruvar på 
båda sidor. Gaveln och dragbalken fästs 
i varandra på båda sidor med fyra M16 
skruvar. Mellan gavel och dragbalk läggs 
mellanlägg enligt ramens tjocklek.  
(Max. 10 mm per sida)
Utöver skruvsats behövs 2 st. mellanlägg 
med tjocklek 1,2 och 6 mm.

Skruvsats TAV732-5
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Gavel TAV701 (DH)   Höjd 384, bredd 328/338 och tjocklek 8 mm 

TAV701

Dragkopplingen monteras med dessa 
gavlar ca 100 mm under fordonsramens 
undersida. 
Med gavlarna kan dragbalken flyttas 
cirka 60 mm framåt. Levereras parvis.

Gaveln monteras på ramen med minst 
åtta M16 skruvar; minst ett av hålen i 
mitten lämnas oanvänt.

Skruvsats TAV729
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TAV701-50-60

TAV701-50-50

Dragkopplingen monteras med dessa 
gavlar ca 100 mm under fordonsramens 
undersida. 
Med gavlarna kan dragbalken flyttas 
cirka 50 mm framåt. Levereras parvis.

Gaveln monteras i ramen med minst tio 
M16 skruvar; minst ett av hålen i mitten 
lämnas oanvänt.

Skruvsats TAV728

Dragkopplingen monteras med dessa 
gavlar ca 100 mm under fordonsramens 
undersida. 
Med gavlarna kan dragbalken flyttas 
cirka 50 mm framåt. Levereras parvis.

Gaveln direkt på ramen med minst tio 
M16 skruvar; minst ett av hålen i mitten 
lämnas oanvänt.

Skruvsats TAV728

- 22 -
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Gavel TAV702 (DU)   Höjd 639, bredd 328/338 och tjocklek 8 mm

TAV702

Både dragbalk och underkörningsskydd 
går att montera i gavlarna.
 
Dragbalken monteras under 
fordonsramen. Dragkopplingens 
monteringshöjd är ca 100 mm under 
ramens undersida. Med gavlarna kan 
dragbalken flyttas cirka 60 mm framåt. 
Levereras parvis. Passande stötfångare 
är TAV710.

Gaveln monteras på ramen med minst 
åtta M16 skruvar; minst ett av hålen i 
mitten lämnas oanvänt.

Skruvsats TAV729
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TAV702-50-60

TAV702-50-50

Både dragbalk och underkörningsskydd 
går att montera i gavlarna.
 
Dragbalken monteras under 
fordonsramen. Dragkopplingens 
monteringshöjd är ca 100 mm under 
ramens undersida. Med gavlarna kan 
dragbalken flyttas cirka 60 mm framåt. 
Levereras parvis. Passande stötfångare 
är TAV710.

Gaveln monteras på ramen med minst 
åtta M16 skruvar; minst ett av hålen i 
mitten lämnas oanvänt.

Skruvsats TAV728

Både dragbalk och underkörningsskydd 
går att montera i gavlarna.
 
Dragbalken monteras under 
fordonsramen. Dragkopplingens 
monteringshöjd är ca 100 mm under 
ramens undersida. Med gavlarna kan 
dragbalken flyttas cirka 60 mm framåt. 
Levereras parvis. Passande stötfångare 
är TAV710.

Gaveln monteras på ramen med minst 
åtta M16 skruvar; minst ett av hålen i 
mitten lämnas oanvänt.

Skruvsats TAV728

- 24 -
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Gavel TAV703 (DM)  Höjd 500, bredd 265/375 och tjocklek 10 mm

TAV703

Dragkopplingen monteras med dessa 
gavlar ca 200 mm under fordonsramens 
undersida. 

Gavlarna kan vändas för att få 
förstärkningsflänsen framåt eller bakåt. 
På så sätt kan dragbalken flyttas 120 mm. 
Levereras parvis.

Gaveln monteras på ramen med minst  
12 stycken M16 skruvar.

Skruvsats TAV733
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TAV703-50-60

TAV703-50-50
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Dragkopplingen monteras med dessa 
gavlar ca 200 mm under fordonsramens 
undersida. 

Gavlarna kan vändas för att få 
förstärkningsflänsen framåt eller bakåt. 
På så sätt kan dragbalken flyttas 120 mm. 
Levereras parvis.

Gaveln monteras på ramen med minst  
14 stycken M16 skruvar.

Skruvsats TAV734

Dragkopplingen monteras med dessa 
gavlar ca 200 mm under fordonsramens 
undersida. 

Gavlarna kan vändas för att få 
förstärkningsflänsen framåt eller bakåt. 
På så sätt kan dragbalken flyttas 120 mm. 
Levereras parvis.

Gaveln monteras på ramen med minst  
14 stycken M16 skruvar.

Skruvsats TAV734
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Gavel TAV704 (DL)   Höjd 610, bredd 265/430 och tjocklek 10 mm

TAV704

Dragkopplingen monteras med dessa 
gavlar ca 300 mm under fordonsramens 
undersida.
 
Gavlarna kan vändas för att få 
förstärkningsflänsen framåt eller bakåt. 
På så sätt kan dragbalken flyttas 180 mm. 
Levereras parvis.

Gaveln monteras på ramen med minst  
14 stycken M16 skruvar.

Skruvsats TAV734
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TAV704-50-60

TAV704-50-50
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Dragkopplingen monteras med dessa 
gavlar ca 300 mm under fordonsramens 
undersida.
 
Gavlarna kan vändas för att få 
förstärkningsflänsen framåt eller bakåt. 
På så sätt kan dragbalken flyttas 170 mm. 
Levereras parvis.

Gaveln monteras på ramen med minst  
16 stycken M16 skruvar.

Skruvsats TAV734-5

Dragkopplingen monteras med dessa 
gavlar ca 300 mm under fordonsramens 
undersida.
 
Gavlarna kan vändas för att få 
förstärkningsflänsen framåt eller bakåt. 
På så sätt kan dragbalken flyttas 170 mm. 
Levereras parvis.

Gaveln monteras på ramen med minst  
16 stycken M16 skruvar.

Skruvsats TAV734-5
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Gavel TAV702 (DU)   Höjd 427, bredd 245/368 och tjocklek 10 mm

Dragkopplingen monteras med dessa 
gavlar ca 100 mm under fordonsramens 
undersida.

Levereras parvis.

Gaveln monteras på ramen med minst 
16 stycken M16 skruvar.

Skruvsats 2x TAV729

TAV705
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6.3 Skruvsatser för dragbalkar och gavlar
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MONTERING AV GAVELPAR PÅ RAMEN

GAVELNS SKRUVINDELNING 60 mm:

TAV729  För infästning av gavelpar TAV701 och TAV702 eller dragbalk i ramen.

TAV732  För infästning av gavelpar TAV700 i ramen.

TAV733  För infästning av gavelpar TAV703 i ramen.

TAV734  För infästning av gavelpar TAV704 i ramen.

GAVELNS SKRUVINDELNING 50 mm:

TAV728   För infästning av gavelpar TAV701-50-50, TAV701-50-60, TAV702-50-50 och TAV702-50-60 i 
ramen.

TAV732-5 För infästning av gavelpar TAV700-50-50 eller TAV700-50-60 i ramen.

TAV734  För infästning av gavelpar TAV703-50-50 eller TAV704-50-60 i ramen.

TAV734-5 För infästning av gavelpar TAV704-50-50 och TAV704-50-60 i ramen.

INFÄSTNING AV DRAGBALK I GAVLAR

TAV729  Skruvsatsen används när monteringen inte kräver mellanlägg.

TAV730  Skruvsatsen används när monteringen kräver <8 mm mellanlägg.

TAV731   Skruvsatsen används när monteringen utöver 8 mm mellanlägg (TAV701 och TAV702)  
kräver >8 mm mellanlägg eller utöver 10 mm tjocka gavlar (TAV703 ja TAV704) kräver  
7-10 mm mellanlägg

SKRUVSATSERNAS INNEHÅLL

TAV728  Innehåller 20 st. M16X55, 10.9 skruvar, 20 st. M16 10.9 muttrar och 60 st. brickor.

TAV729  Innehåller 16 st. M16X55, 10.9 skruvar, 16 st. M16 10.9 muttrar och 48 st. brickor.

TAV730  Innehåller 16 st. M16X65, 10.9 skruvar, 16 st. M16 10.9 muttrar och 64 st. brickor.

TAV731  Innehåller 16 st. M16X70, 10.9 skruvar , 16 st. M16 10.9 muttrar och 48 st. brickor.

TAV732   Innehåller 24 st. M16X65, 10.9 skruvar,  24 st. M16 10.9 muttrar och 96 st. brickor  
samt 2 st. 1,2 OCH 6 mm mellanlägg.

TAV732-5  Innehåller 28 st. M16X65, 10.9 skruvar,  28 st. M16 10.9 muttrar och 112 st. brickor  
samt 2 st. 1,2 OCH 6 mm mellanlägg.

TAV733  Innehåller 24 st. M16X65, 10.9 skruvar, 24 st. M16 10.9 muttrar och 72 st. brickor.

TAV734  Innehåller 28 st. M16X65, 10.9 skruvar , 28 st. M16 10.9 muttrar och 84 st. brickor.

TAV734-5 Innehåller 32 st. M16X65, 10.9 skruvar, 32 st. M16 10.9 muttrar och 96 st. brickor.
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6.4 TAV710 Underkörningsskydd
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Underkörningsskydd monteras på gavlarna TAV702 eller med separata fästen i fordonsramen.

TAV702 underkörningsskydd levereras med monteringstillbehör.

Typgodkännande nr
e4*70/221*2006/20*0914*00
vikt 20 kg, längd 2400 mm, höjd 130 mm

Typgodkännande nr
0...100 0...100

V
I 2400

V
I 2550

V
I 350*

VI

60
0
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Produktnr            Produktnamn
 TAV400            Dragögla
 TAV401            50 mm Bussning till dragögla
 TAV401            50 mm Sluten bussning till dragögla

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Vikt: 10,2 kg
D 190 kN
Typgodkännande nr e17*94/20*94/20*0001*01.
Svetsning enligt dragstångstillverkarens anvisningar.

OBS! svetszon

7. TAV400 SVETSAD DRAGÖGLA

- 32 -

6.5 TAV735 DUOMATIC monteringsplatta

Med hjälp av monteringsplattan kan nödvändiga trycklufts- och elanslutningar monteras i fordonet.

Monteringsplattan kan anpassas efter behov.
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8. TAV5990 Hydrauliksats
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Dragkoppling TAV50SR kan drivas hydrauliskt med TAV5990 hydrauliksats.

Får inte användas i vägtrafik!



Garantitid

     Tillverkaren (M. Korte Oy) lämnar två (2) års garanti på TAV-produkter enligt nedanstående 
garantivillkor. För att garantin ska gälla krävs att produkten har använts enligt tillverkarens 
anvisningar om drift, service och montering av produkten som gavs i samband med köpet. 

Garantivillkor

    1.  Tillverkarens garanti börjar gälla på inköpsdagen, då produkten för första gången säljs till 
slutkund.

    2. Garantin täcker fel som beror på material- och tillverkningsfel.
    3.  Garantin täcker inte fel som beror på bristande underhåll från köparens sida, felaktiga 

reparationer eller ändringar av produktens konstruktion och inte heller normalt slitage och 
åldrande.

    4. Garantin gäller inte om produkten har använts felaktigt och bruksanvisningen inte har följts.
    5. Garantin täcker inte störningar i produktens funktion som beror på väderförhållanden.
    6.  Garantin gäller inte för små ytliga fel som inte påverkar produktens hållbarhet eller 

användbarhet och inte heller små ojämnheter i lackeringen eller ytliga fel som orsakas av 
normal användning i allmänhet.

    7.  Garantin ersätter inte fel eller skador som uppstår på produkten vid transport eller felaktig 
förvaring.

Köparens/mottagarens åtgärder

    1.  Kontrollera att du får ovanstående anvisningar senast vid leveransen. Anvisningarna kan 
också hämtas på www.tav.fi/lataamo.

    2. Kontrollera leveransen genast vid mottagandet.
    3. Meddela omedelbart om du upptäcker fel på leveransen, även eventuella transportskador.
    4. Om produkten inte installeras genast, förvara den på torrt ställe skyddad för väder och vind.
    5.  Följ ovillkorligen monteringsanvisningarna. Använd dig av en yrkeskunnig montör. Felaktig 

produkt får inte monteras. 

Undersökning och ersättning

             Tillverkaren har möjlighet att om han så önskar undersöka felet, skadan eller bristen. Om 
skadan eller bristen beror på fel från tillverkarens sida, har tillverkaren rätt att efter eget 
gottfinnande reparera produkten eller leverera en ny produkt eller komponent i utbyte. 
Ersättning för monteringskostnader fastställs från fall till fall.

Åtgärder vid garantifall

           Kontakta tillverkaren per e-post myynti@tav.fi eller telefon (03) 371 2347.

M. KORTE OY
Menotie 2
33470 YLÖJÄRVI

PRODUKTGARANTI
TAV-PRODUKTER



Tenho Hatanpää  
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Juha Koskinen        

050 560 2447
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050 595 1233


