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SUOMALAISTA
LAATUTYÖTÄ
M. Korte Oy on suomalainen teknologiayritys, joka valmistaa raskaiden ajoneuvo-
yhdistelmien vetolaitteita TAV-tuotemerkillä. Valmistuksemme kulmakivinä ovat aina olleet 
turvallisuus, käyttäjäystävällisyys sekä toimintavarmuus kaikissa mahdollisissa ilmasto-
olosuhteissa ympäri maailman. Nykyaikaisen TAV-tuoteperheen juuret ulottuvat aina 
1970-luvulle asti.

Tuotantoyksikkömme sijaitsee Ylöjärvellä. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista 
raaka-aineista yhteistyössä alan parhaiden toimijoiden kanssa. Vetolaitteiden 
kehittämisessä käyttäjäkunnalta saatu palaute on ollut meille aina ensiarvoisen tärkeää. 
Näin TAV:sta on tullut yksi suosituimmista vetolaiteratkaisujen toimittajista kuljetusyritysten 
keskuudessa.

E-hyväksytty tuoteperheemme sisältää vetopalkit ja niiden sivulevyt kaikkien 
ajoneuvovalmistajien runkomalleihin, vetokytkimet varsinaisen perävaunun ja apuvaunun 
(dolly) vetoon sekä vetolaitteiden turvallisesta lukituksesta indikoivat kaukonäyttölaitteet.

Tuotantoamme sekä laitteidemme tasaista laatua valvotaan auditoidulla laatujärjestelmällä.

YHTEYSTIEDOT

Vetolaitetehtaan suora tuotetuki auttaa 
asiantuntevasti vetolaiteasioissa.

VETOLAITTEET 
VAATIVIIN 

OLOSUHTEISIIN



VETOKYTKIMET
TAV50 JA TAV50D

TAV-vetokytkin on kehitetty toimimaan vaativissa 
olosuhteissa. Jatkuvan kehitystyön tuloksena on 
syntynyt luotettava ja toimintavarma rakenne.

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

TAV5001 vetokita kestää kovemmankin 
kytkennän ja toteuttaa E-säännön 55-mukaiset 
kääntökulmat ±90°.

TAV50SR
TAV50-vetokytkin on hyväksytty
nivelöidyllä vetoaisalla varustettujen
perävaunujen vetoon.

TAV50DSR (Dolly)
TAV50D-vetokytkin on hyväksytty apu-
vaunun (Dolly) ja nivelöidyllä vetoaisalla 
varustetun perävaunun vetoon.

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

Ainutlaatuinen välikumijousitus lisää ajomuka-
vuutta. TAV-välikumin valmistuksessa on käytetty 
parasta mahdollista kumiseosta ja osaamista.

TAV5810 servon suojarauta on vakiotoimituk-
sessa kantattu. Saatavana myös suora suojalevy 
TAV5810S.

TAV5901 käyttö-
venttiilillä  
vetokytkimen saa 
avattua helposti yhdellä 
kädellä.

Servosarja voidaan asentaa vetokytkimen 
oikealle tai vasemmalle puolelle. 

KIINNITYSOSAT

Vetokytkimen asennukseen TAV-vetopalkki 
B190. Sopii EU-luokan C50-6 perävaunuille ja 
keskiakseliperävaunuille.

Tekniset tiedot:  
D (kN):   190  
Dc (kN): 120  
S (kg):    1000  
V (kN):    50  

Valikoimastamme löytyvät 
erilaiset sivulevyvaihtoehdot 
kaikkien ajoneuvovalmistajien 
runkomalleihin.

Sivulevyvaihtoehdot pultti-
sarjoineen verkkosivuillamme  
tav.fi.

VETOPALKKI     PITUUS (mm)      PAINO (kg)

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

Muut rungon leveydet saadaan käyttämällä 
sivulevyn ja vetopalkin välissä välilevyjä.

1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 4 mm ja 6 mm.
Maksimi 10 mm per puoli.

TAV710 alleajosuoja toimitetaan 
asennustarvikkeineen. 

LISÄVARUSTEET
Lisää tuotteita osoitteessa tav.fi

TAV5812-kääntölaippasarja 
mahdollistaa servosylinterin 
asentamisen eri asentoihin 
vetokytkimessä.

TAV5100-AUTOMAATTIRASVARI

• Kuuluu kaikkiin vetokytkintoimituksiin. 

• Toimii automaattisesti 24/7 käyttäjän määrittämän  
ajan 1-12 kk. 

• Annostelun säätö on mahdollista käytön aikana. 

• Annostelu voidaan tarvittaessa pysäyttää ja 
käynnistää uudelleen.

• Läpinäkyvästä annostelijasta helppo tarkistaa  
jäljellä olevan voiteluaineen määrä.

• Toimii jopa veden alla. 

• Asentaminen mekanismiin on  helppoa.

E-hyväksytyt TAV5960-
kaukonäyttölaitesarjat TAV-
vetokytkimiin

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

Merkkikohtaiset sarjat:  DAF, IVECO, 
MAN, MB, SISU, RENAULT, SCANIA, 
VOLVO. Saatavana myös yleismalli. 
 
Kaukonäyttölaitesarjan avulla kuljettaja 
havaitsee ohjaamon merkkivalosta, 
onko vetokytkin lukkiutunut.  
 
Asennetaan kojelaudan katkaisin-
paikan tyhjän peitelevyn tilalle. 

TAV5801 servosylinteri 
on huoltovapaa ja toimii 
luotettavasti vaihtelevissa 
sääolosuhteissa. 
Käyttölämpötila-alue on 
-40°C...+80°C.


