
Sähkösarjat

Valoa pimeyteen.



Käytettävissä monissa erityyppisissä ajoneuvoissa:
 • Tukee optimaalisesti ajoneuvon järjestelmiä
 • Erittäin luotettava
 • Yleiskäyttöiset kiinnitystarvikkeet helpottavat asennusta

Ohje: asennus voi viedä valmistajasta ja mallista riippuen 
enemmän aikaa kuin ajoneuvokohtaisten sähkösarjojen 
(esimerkki: valaistustoimintojen mittaus).

Yleissähkösarjat

Esimerkkikuva, yleissähkösarja

Ohjainlaite Johtoliittimet Johtosarja



Tarkkaan sopiva, helposti asennettava ratkaisu, jossa on 
kyseiselle ajoneuvomallille sopivat liittimet ja ohjainlaite:
 • Optimaalinen ajoneuvokohtaisten järjestelmien ja 

   toimintojen tuki (esim. pysäköintitutkan kytkentä pois 
   päältä)
 • Ajoneuvokohtaiset kiinnitystarvikkeet helpottavat  

   asennusta ja säästävät aikaa

Ajoneuvokohtaiset sähkösarjat tukevat lukuisia ajoneuvon 
apujärjestelmiä (mallista riippuen).

Ajoneuvokohtaiset sähkösarjat

Valmiiksi sopivat 
liittimet

         Esimerkkikuva, ajoneuvokohtainen sähkösarja

Merkki-/mallikohtai-
nen ohjelmisto  

ja kytkentä

Merkki-/mallikohtai-
nen ohjainlaite



Jatkuvan plusjännitteen tai latausjohdon liitäntä perä-
vaunun lisätoimintoja tai polkupyörätelineen takavaloa 
(lakisääteinen) varten ei ole mahdollista.

Tämä sähkösarja on edullisin vaihtoehto perävaunun 
perusvalaistukseen:
 • Takavalot
 • Jarruvalot
 • Suuntavilkut
 • Takasumuvalo
 • Perävaunun vilkkujen valvonta 

7-napaiset sähkösarjat



+

 • Takavalot
 • Jarruvalot
 • Suuntavilkut
 • Takasumuvalo
 • Perävaunun vilkkujen valvonta 

 

13-napaiset vaihtoehdot tarjoaa „mukavuustoimintoja“, 
kuten perävaunun valoa, jääkaappia tai polkupyöräte-
lineen takavaloa varten

 • Takavalo
 • Jatkuvan plus- 

   jännitteen johto
 • Latausjohto

13-napaiset sähkösarjat

Nyt olet varustautunut kaiken 
varalle.

+



Miellä on vain hyviä kokemuksia Westfalia-Automo-
tiven ajoneuvokohtaisista sähkösarjoista. Yleissarjat 
eivät tulisi meillä kysymykseenkään.

Euromaster, München (autokorjaamoketju)

Saan aina asiakkaani vakuuttumaan ajoneuvokoh-
taisista sähkösarjoista. 

Autokorjaamo, Rheda-Wiedenbrück

Asennuksessa säästynyt aika on ehdottomasti 
ajoneuvokohtaisen sähkösarjan korkeampaa hintaa 
arvokkaampaa.

Renault-sopimuskorjaamo, Lippstadt

Tyytyväisiä asiakkaita -

asiantuntevaa neuvontaa

Westfalia-Automotiven vetokoukku ja 
13-napainen ajoneuvokohtainen 
sähkösarja takaavat suurimman valinnan 
vapauden, mitä sovelluksiin tulee. Lyhyt 
asennusaika tarkoittaa selkeää rahan säästöä.

Suosituksemme:



Tästä on monia hyötyjä:

Ammattilaisilta ammattilaisille

 • Autokohtaiset ratkaisut
 • Tuotteiden korkea laatu
 • Varaosien monivuotinen saatavuus
 • Helppo asennus säästää aikaa
 • Kattava tuotevalikoima
 • Lakien määräykset täyttävä perävaunun valaistus
 • Liitäntä ajoneuvoverkkoon tekee visualisoinnin 

   mahdolliseksi

C2-merkkivalo ajoneuvon 
kojelautaan

Perävaunun kuva ajoneuvon 
näytössä

Westfalia-Automotiven vetokoukku ja 
13-napainen ajoneuvokohtainen 
sähkösarja takaavat suurimman valinnan 
vapauden, mitä sovelluksiin tulee. Lyhyt 
asennusaika tarkoittaa selkeää rahan säästöä.

Westfalia-Automotive on kehittänyt ja testannut 
monia sähkösarjoja eri ajoneuvovalmistajille. Asiak-
kaat hyötyvät kartuttamastamme tietotaidosta myös 
jälkivarustelussa: ajoneuvovalmistajien jatkuvasti 
muuttuvat vaatimukset on huomioitu jälkimarkkinoille-
kin valmistetuissa sähkösarjoissa.

Palkittu jo seitsemän kertaa peräkkäin

Westfalia-Automotive on jo seitsemättä 
kertaa peräkkäin „Best Brand“ 

           „auto motor und sport“ 



Käytännölliset lisävarusteet

Adapteri

Ajoneuvotesteri Ylläpitolaturi

Adapteri (7/13-napainen ja 13/7-napainen)

Ratkaisu liitäntäongelmiin, jos ajoneuvon ja perä-
vaunun liittimet ovat eri tyyppisiä.

Laajennuspaketti

Ajoneuvotesteri ja perävaunusimulaattori, 12 V

Laturi / jännitteen ylläpito

Mahdollisuus lisätoimintoihin kuten jatkuva plusjän-
nite tai latausjohto.

Korjaamoille: ajoneuvojen ja perävaunujen toiminto-
jen tarkastukseen ja virheiden simulointiin.

Korjaamoille: soveltuu ajoneuvon jännitteen ylläpi-
toon myös ilman akkua, lataukseen, kun akku on 
yhdistetty ja akun tueksi testauskäytössä.

Laajennuspaketti



Paketit - kaikki samalta valmistajalta  
               edullisesti

Tunnetko pakettimme? Paketti on vetokoukun ja 
ajoneuvokohtaisen sähkösarjan yhdistelmä. Westfalia 
Automotive on ainoa valmistaja, jonka valikoima kattaa 
yli 650 tällaista pakettia.

Vetokoukut

Ajoneuvokohtaiset  
sähkösarjat

Kääntyvät, irrotettavat ja 
kiinteästi asennettavat 
järjestelmät

Käytämme alkuperäisosia

Luotettava

Helppo asentaa

Käyttäjäystävällinen

EY-hyväksytty

Testattu ja hyväksi ha-
vaittu

Täysi toiminnallisuus on-
board yhteensopivuuden 
ansiosta

Tarkka sopivuus

Täydellinen tuotevalikoima

Alkuperäistä vastaavaa 
laatua

Erittäin luotettava



Autocode

Autocode -

Helppo toimintojen aktivointi

Autocode

Joskus ajoneuvokohtaiset 
sähkösarjat on ensin otettava 
käyttöön perävaunun valais-
tuksen aktivointia varten (ajo-
neuvot, joissa on CAN-väylä). 
Westfalia Automotivella on 
tähän tarkoitukseen kehitetty 
diagnostiikkalaite, joka sopii 
moniin eri ajoneuvoihin.



 • Käytännöllinen laite korjaamoille perävaunujen  
   toimintojen koodaukseen
 • Kätevä kädessä pidettävä laite, kevyt ja helppo 

   käyttöinen
 • Täydellinen kokonaisuus, jossa on OBD-/PC-liitäntä 

    ja tukiohjelmisto
 • Käyttäjää tiedotetaan säännöllisesti diagnostiikka 

   laitteen ajoneuvokohtaisista päivityksistä
 • Käteen sopivassa laitteessa on akku, joka varmistaa 

   katkeamattoman virransyötön koodauksen aikana

Toiminnot

Toimitus kätevässä, kovassa salkussa



Muita Westfalia-Automotiven 
tuotteita:

Lisätietoja osoitteessa  
westfalia-automotive.com

Monoflex Nordic AB
Box 14 | Nibblegatan 21
734 32 Hallstahammar
Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään. 89
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Kattotelineet Vahvikejouset

Vetokoukut Polkupyörätelineet


