The Strong Connection
Danske køretøjer er kendt for kundetilpassede løsninger og individuelle detaljer. Opbygninger og
løsninger med særpræg og en lang række af funktioner, som letter livet for den travle chauffør.
VBG deler samme fokus og har med sit sortiment af koblinger, trækbjælker og trækstænger tænkt
i detaljer, som tilgodeser indbygningsmål, lovkrav og sikrer vognmanden en slidstærk løsning, der
kræver et minimum af vedligehold og sikrer en rationel drift, samt hurtige værkstedsbesøg i
tilfælde af uheld.
Vedligehold og traﬁksikkerhed: Materialevalg, overﬂadebehandling og den tekniske udformning af
VBG-udstyr er udtryk for stor styrke og begrænset vedligehold. På trods af, at vogntogene i dag
laster væsentligt flere tons end for blot 10 år siden, så kører dit VBG-udstyr i dag længere imellem
service, hvilket hænger sammen med den teknologiske udvikling og løbende innovation.
Rationel drift og dagligt brug: Chaufføren skal dagligt have gavn af udstyrets funktionalitet og
smidige detaljer. Det kan f.eks. være den luftbetjente og stærke 795V-2 kobling, Mechmatic med
automatisk rengøring og smøring af koblingen eller automattrækstangen.... Solide løsninger, som
er nemme at betjene og sammenkobler lastbil og påhængsvogn/kærre på bedste vis. Produkter,
der har kørt millioner af kilometer i al slags vejr, under vanskelige forhold og er optimeret og
videreudviklet igennem et halvt århundrede.
Hurtige værkstedsbesøg og på vejen igen: Uanset hvilket VBG-produkt du vælger, så er det
udformet som et komplementært produkt, dvs. at det er nemt at afmontere, udskifte og komme
på vejen igen. Der er tale om et gennemtænkt design med fokus på styrke og vedligehold.
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Trækbjælker: Den løbende udvikling af VBG trækbjælker til
forskellige chassistyper og vogntogskombinationer betyder, at
VBG i dag tilbyder markedets stærkeste bjælke og teknisk
know-how ved opbygning af sværgodskøretøjer og specielle
vogntogskombinationer. Der findes forskellige bjælker med
forskellige udformninger, mål og koblingsværdier, alt efter
behov.

Kobling: Med sin store fangmund og stærke indfæstning sikrer
795V-2 et grænsesnit i forhold til hvad der er bærende og hvad
der er sliddele, hvilket er ensbetydende med en sikker og
slidstærk løsning.
VBGs opfindelse og udvikling af 57 mm normen, gør det muligt
i dag at sammenkoble meget store tonnager og med begrænset slitage. Koblingen 795V-2 er til kørsel med de store
læs på påhængsvogn, dolly og kærre.
Mechmatic er til montering på 795V-2. Et automatisk system
til smøring og rengøring af koblingens mekanisme. Hver 6.
time bliver mekanismen blæst ren med trykluft, og hver 24.
time bliver koblingen smurt, hvilket sikrer funktionaliteten,
selv under vanskelige forhold.

Trækstænger: Et stort program af VBG trækstænger skaber en
optimal forbindelse imellem lastbil og påhængsvogn. De store
kontaktﬂader er lig med mindre resonans og påvirkninger,
hvilket øger udstyrets levetid og chaufførens kørekomfort.
Alle VBG trækstænger kan leveres og supporteres med
reservedele for hurtig udskiftning, hvis uheldet er ude.
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