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Takapakki Gehetec Robust Deep yhden käden pikalukitusmekanismilla varustetun kuljetuskorin 
käyttöohje (EY-tyyppihyväksyntänumero e4*79/488*2007/15*0115*00) 

Kiitos että ostit Takapakki -tuotteen! Lue nämä ohjeet ennen kuljetuskorin käyttöönottoa! 

 

 

 

 

 

 

Takapakki Gehetec Robust Deep kuljetuskori toimitetaan valmiiksi koottuna. Joten voit kytkeä sen autoosi heti.  
 
Kiinnitä huomiota seuraavaan: 
 
Varmista, että auton vetokuula on puhdas, rasvaton ja ehjä. 
 
Takapakki Gehetec Robust Deep kuljetuskoria ei saa käyttää sellaisten vetokuulien kanssa, jotka ovat valmistettu kevytmetalliseoksesta. 
Kuljetuskori sopii EU-standardin vetokoukkuihin. Kuljetuskorin sallittu hyötykuorma riippuu auton vetokuulan suurimmasta sallitusta 
kuormituksesta. Vetokuulien suurimmat sallitut kuormitukset vaihtelevat automallin mukaan. Tämä tieto löytyy auton käyttöohjeesta tai 
auton maahantuojalta. Takapakki kuljetuskorin sallittu hyötykuorma suhteessa vetokuulaan, on vetokoukun sallitun kuorman ja 
kuljetuskorin tyhjänpainon erotus. (Esimerkki: auton vetokoukun suurin sallittu kuorma – korin paino = kuorma kiloissa).  
Takapakki Gehetec Robust Deep kuljetuskorin voit kuormata enintään 87 kg. Takapakki Gehetec Robust Deep kuljetuskorin takuu ei vastaa, 
jos tuote vaurioituu ylikuormauksesta johtuen. 
 
Asennus: Vedä ja kierrä ensin varopulttia, jotta voit kääntää kiristysvivun yläasentoon. Aseta kuljetuskorin lukkolaite vetokoukkuun ylhäältä 
käsin ja kohdista se vaakasuunnassa. Työnnä sitten kiristysvipua alaspäin toisella kädellä, kunnes varopultti lukittuu paikalleen. Kuljetuskori 
on lisäksi varmistettava oheisella riippulukolla. Lukko suojaa koria myös varastamiselta. Varmista, että kuljetuskori pysyy paikallaan 
kuormitettuna. Jos kori ei ole lujasti paikallaan, irrota se vetokoukusta. Avaa lukko-mutteri 19 mm avaimella. Kiristä sen jälkeen säätöpulttia 
sopivaksi, ja kiristä lukkomutteri niin että säätöpultti lukittuu. Voit taas asentaa kuljetuskorin turvallisesti paikalleen. Käytön yhteydessä 
lukitse riippulukko lukkolaitteeseen, niin että kiristysvipu on lukittuna ala-asentoon.  
 
Jos kuljetuskori kallistuu vetokuulassa oikealle tai vasemmalle, löysää pikalukitusmekanismin ja korin väliset 4 pulttia. Näin voit säätää koria 
vaakasuunnassa ja kiristää sen jälkeen pultit uudelleen. 
 
Irrota kuljetuskori käänteisessä järjestyksessä. Jos varopultti on liian jäykkä, heiluta kiristysvipua edestakaisin, jolloin pultti on helpompi 
vetää ulos. 
 
Tarkista jokaisella ajokerralla, että asennettu kuljetuskori on oikeassa asennossa. Jos se ei ole tarpeeksi kireällä vetokuulan ympärillä, 
löysää lukkomutteria, kiristä säätöpulttia sopivalla työkalulla ja kiristä lukkomutteri uudelleen. 
 
Kuljettajan täytyy ottaa huomioon se, että kuljetuskori saattaa vaikuttaa ajoneuvon käsittelyyn. Kuorman lisäpaino vaikuttaa kielteisesti 
ajoneuvon kaarreajo-ominaisuuksiin, jarrutukseen ja kiihdytykseen.  Kuorma on aina kiinnitettävä ja merkittävä siten, että siitä ei aiheudu 
vaaraa tai vahinkoa ulkopuolisille. Kuljetuskorissa saa kuljettaa VAIN kiinnitettyjä kuormia. Korissa EI SAA kuljettaa ihmisiä! Kuormattu 
kuljetuskori ei saa ulottua ajoneuvon sivureunojen ulkopuolelle. Varo kuljetuskorissa olevia teräviä kohtia. 
 
Tutustu kaikkiin kuljetuskoreja koskeviin liikennerajoituksiin ja määräyksiin esimerkiksi Liikenneturvan sivuilta. Perävaunun vetäminen ei ole 
sallittua, kun kuljetuskori on asennettu. 
 
Jos kuljetuskori tai sen kuorma peittää auton valot tai rekisterikilven valaistuksen edes osittain, kuljetuskoriin on lisättävä lisävalot ja/tai 
rekisterikilpi. Rekisterikilven voi tilata Trafilta.  
 
Ota välittömästi yhteyttä Takapakki.fi:n, jos kuljetuskorin käytössä esiintyy ongelmia!   
 
Tarkista aina ennen käyttöä, että kuljetuskori ja lukituslaite ovat ehjät. Tarkista myös että kaikki pultit ja mutterit ovat kunnolla lukittuja.   
 
Älä tee koriin tai lukkolaiteeseen itse korjauksia tai muutoksia, vaan konsultoi ensin Takapakki.fi:tä. 
 
Peruuttaessa ota huomioon, että ajoneuvo on pidempi kuljetuskorin kanssa! 
 
Säilytä kuljetuskorin mukana toimitettava EEC tyyppihyväksyntä todistus autossa aina käyttäessäsi Takapakki Gehetec kuljetuskoria.  
 
Saksa on käyttöohjeen alkuperäiskieli, ja tämä on parhaan mukaan siitä tehty suomenkielinen käännös. 
Asennusvideo: You Tube -kanava Takapakki 
 


