
Elsæt

De efterlader dig

ikke i mørket.



Kan anvendes til en bred vifte af vogntyper:

 • Understøtter bilens egne systemer mest muligt
 • Høj driftssikkerhed
 • Monteringen understøttes af universelle monteringsdele

Bemærk: Det tager, alt afhængig af bilmodel, længere tid at 
montere end vognbestemte elsæt. (Eksempel: Tilpasning af 
ledningslængder) 

Universalt elsæt

Billedeksempel Universalt elsæt

Uni-styreboks Strømtyve Universelle  
ledninger



Monteringsvenlig løsning med vognbestemte multistik og 
styreboks-software bestemt for den enkelte bilmodel og 
herved: 

 • Understøtter bilens egne systemer/funktioner (som  
   f. eks. PDC-afbrydelse) mest muligt
 • Vognbestemte monteringsdele letter monteringen og 

   sparer tid for montøren

Vognbestemte elsæt understøtter en stor del af bilens 
assistenssystemer (afhængigt af model).

Vognbestemt elsæt

Specifikke multistik

        Billedeksempel Vognbestemt elsæt

Bilspecifik software 
og tilkoblingSpecifik styreboks



Tilslutning af en konstantstrøms- eller ladestrømsled-
ning til yderligere funktioner i påhængskøretøjet og 
baklysfunktion ved kørsel med cykelholder (lovkrav 
flere steder i Europa) er ikke mulig.

Denne elsæt-udgave er den billige variant med 
grund-lysfunktioner til traileren:
 • Baglygter
 • Stoplygter
 • Blinklygter
 • Tågebaglygte
 • Trailer-blinklygte-overvågning

7-polede elsæt



+

Den 13-polede variant giver mulighed for yderligere 
komfortfunktioner som f.eks. lys i campingvogn/trailer 
og brug af evt. køleskab:

 • Baklygte
 • Konstantstrøms- 

   ledning 
 • Ladestrømsledning

13-polede elsæt

Så er man forberedt på alle
situationer fra starten af.

+ • Baglygter
 • Stoplygter
 • Blinklygter
 • Tågebaglygte 
 • Trailer-blinklygte-overvågning



„Med de vognbestemte elsæt fra Westfalia- 
Automotive har vi kun gode erfaringer. Hos os  
kommer universale elsæt ikke på tale.“  

Værkstedskæde i München (Tyskland)

„Jeg har altid overbevist mine kunder om vognbes-
temte elsæt.“ 

Autoværksted i Rheda-Wiedenbrück (Tyskland) 

„Tidsbesparelsen ved montering opvejer i høj grad 
den højere pris for et vognbestemt elsæt.“ 

Renault-værksted i Lippstadt (Tyskland)

Tilfredse kunder er 

vores anbefaling

Anvend sammen med dit 13-polede  
vognspecifikke elsæt et Westfalia- 
Automotive anhængertræk for at opnå  
det største antal anvendelsesmuligheder. Dertil kommer, 
at du i dette tilfælde sparer monteringstid og dermed 
penge.

Vores anbefaling:



Dette fører utallige fordele med sig:

Af profi‘er til profi‘er

 • Den til køretøjet optimalt tilpassede løsning
 • Høj produktkvalitet
 • Lang tids forsyningssikkerhed af reservedele
 • Tidsbesparende montering pga. monterings- 

   venlighed 
 • Omfattende produktsortiment
 • Lovmæssig funktionalitet af anhængerbelysning
 • Mulig visualisering via netværksforbindelse

C2-lys i bilens  
instrumentbord

Anhænger-angivelse i  
bilens display

Anvend sammen med dit 13-polede  
vognspecifikke elsæt et Westfalia- 
Automotive anhængertræk for at opnå  
det største antal anvendelsesmuligheder. Dertil kommer, 
at du i dette tilfælde sparer monteringstid og dermed 
penge.

Westfalia-Automotive udvikler elsæt for de førende 
bilfabrikanter. Også køberen af løsningen til eftermon-
tering profiterer af denne know-how, da nye krav fra 
bilfabrikanterne til stadighed skal opfyldes.

7x i træk prisvinder
Westfalia-Automotive blev 7x i træk 
kåret som „Best Brand“!  
Læserne af magasinet 

„Auto motor und sport“ 

kårede Westafalia-Automotive som 
„Best Brand“ i kategorien „Anhænger-
træk“. 



Praktisk tilbehør

Adapter

Køretøjstester Ladeapparat

Adapter (7/13-polet og 13/7-polet)

Løser forbindelsesproblemer mellem køretøj og an-
hænger med forskellige stik

Tillægssæt

Køretøjstester / Påhængskøretøjs-simulation 12V

Ladeapparat / Spændingsopretholdelse

Muliggør tillæg af funktioner som f.eks. konstant -  
og ladestrøm.

Til værkstedet: Til funktionskontrol og fejlsimulation 
på køretøjer og anhængere.

Til værkstedet: Kan anvendes til opretholdelse af 
spænding selv uden bilbatteri, ladning med tilsluttet 
batteri, batteri back-up ved testfunktion.

Tillægssæt



Kits -  
  alt på én gang til særlig gunstig pris

Kender du Kits? Et Kit er en kombination af et anhæn-
gertræk og et 13-polet elsæt. Som den eneste fabri-
kant har Westfalia-Automotive over 650 af sådanne 
Kits med i programmet. 

Anhængertræk

Vognspecifikke elsæt

Svingbare, aftagelige eller 
faste systemer

Anvendelse af original- 
dele

Pålideligt

Monteringsvenligt

Betjeningsvenligt

EU-godkendt

Gennemprøvet millioner  
af gange

Fuld funktionalitet igen-
nem forbindelse til køretø-
jets netværk

God pasform

Komplet produktsortiment

O.E. Kvalitet

Høj pålidelighed



Autocode

Autocode -

Kodning af køretøj på den nemme måde

Autocode

Når et vognspecifikt elsæt er 
monteret, skal dette i nog-
le køretøjer (med CANBus) 
evt. kodes, for at aktivere de 
lovbestemte lygtefunktioner 
på anhængeren.Dertil findes 
fra Westfalia-Automotive det 
innovative Autocode-apparat, 
som kan anvendes til mange 
bilmodeller. 



 • Praktisk specialiseret værkstedsløsning til kodning  
   af anhængertræk
 • Praktiskt håndholdt apparat - let og enkelt at  

   betjene
 • Komplet med OBD- /PC- forbindelse og support- 

   software.
 • Brugeren får regelmæssigt informationer om 

   køretøjs-opdateringer, der kan downloades til  
   apparatet.
 • Omfattende teknisk support fra specialiserede soft 

   ware-ingeniører
 • Apparatets integrerede batteri sikrer spændingsfor- 

   syningen under kodningen

Anvendelsesområder

Leveres i praktisk hardcase kuffert



Andre produkter fra
Westfalia-Automotive:

Se mere information på  
westfalia-automotive.dk

Westfalia-Automotive Denmark ApS
Nordensvej 15 B
7000 Fredericia
Der tages forbehold for fejl og ændringer 89
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Tagbagagebærer Hjælpefjedre

Anhængertræk Cykelholder


