
Elkabelsatser

Vi ser till att du syns



Kan användas på de flesta bilar:
 • Erbjuder alla ljusfunktioner som behövs, inkl PDC 

 avstängning
 • Pålitlig

OBS: Beroende på tillverkare/modell
Kan montering ta längre tid än med modellanpassad  
elkabelsats (exempelvis uppmätning av ljusfunktioner)

Universal elkabelsatser

Exempel bild: Universal elkabelsats

Universal modul Anslutningar Universal kabelstam



Enkel och exakt montering med original anslutningar och 
modul med anpassad mjukvara:
 • Alla tillgängliga funktioner möjliga, tex. PDC  

 avstängning
 • Snabb och enkel montering som sparar tid

Erbjuder integration med bilens assistanssystem  
(beror på modell).

Fordonsspecifika elkabelsatser

Original anslutningar

         Exempel bild: Fordonsspecifik elkabelsats

Mjukvara anpassad 
till bilenAnpassad modul



Går inte att koppla till laddningsström, permanent plus 
eller extra funktioner så som backljus.

Elkabelsats med grund funktioner för släpet:
 • Positionsljus
 • Bromsljus
 • Blinkers
 • Dimljus bak
 • C2-funktion (ej generell funktion)

7-polig elkabelsats



+

Erbjuder fler funktioner, till exempel ström till kylskåpet 
i husvagnen, backljus osv.:

 • Backljus
 • Möjlighet till  

 konstant plus
 • Möjlighet till 

laddningsström 

13-polig elkabelsats

Denna utrustar dig med allt du 
behöver.

+ • Positionsljus
 • Bromsljus
 • Blinkers
 • Dimljus bak 
 • C2-funktion (ej generell funktion)



We‘ve had only good experiences with vehicle-spe-
cific electrical kits from Westfalia-Automotive. 
Universal kits are out of the question for us.

Garage chain in Munich

I always convince my customers with vehicle-speci-
fic electrical kits. 

Auto repair garage in Rheda-Wiedenbrück

The time saved during installation far outweighs the 
higher price for the vehicle-specific electrical kits.

Renault-Garage in Lippstadt

Nöjda kunder tack vare 

rätt produkt till rätt person

Använd en dragkrok från Westfalia-Automotive 
i kombination med modellspecifik 13-polig 
elkabelsats för att säkerställa ett flexibelt 
användande. Utöver det, sparar du tid vid montering 
och då även pengar.

Vår rekommendation:



Många fördelar:

Från proffs till proffs

 • Bilspecifika lösningar
 • Hög produktkvalitet
 • Montering som sparar tid
 • Stor produktkatalog
 • Säkerställer att lagkrav efterföljs
 • Möjlighet att ansluta till bilens färddator

C2-funktion i  
instrumentpanelen

Släpvagnsindikator i 
instrumentpanelen

Westfalia-Automotive utvecklar elkabelsatser till 
ledande fordonstillverkare. Detta drar eftermarknads-
konsumenten nytta av då Westfalia-Automotive hela 
tiden utvecklar produkterna för att tillfredställa biltill-
verkarnas krav.

Bästa märke 7gånger om
Westfalia-Automotive Best brand, i Auto 
motor och sport har Westfalia-Auto-
motive röstats fram som bästa märke 
7gånger i dragkrokskategorin



Praktiska tillbehör

Adapter

Funkionstestare  
Art.-Nr. 900 001 300 198

Battery Support Unit  
Art.-Nr. 900 001 506 599

Adapter (7/13 och 13/7-pol)

Löser problemet med olika anslutningar på bil och 
släp.

Tillbehörssats

Testverktyg för funktioner på både bil och släp, 12V

Battery Support enhet

För inkoppling av extra funktioner för laddning och 
konstant plus.

För verkstäder: För kontroll och felsökning

För verkstäder: säkerställer batteriets laddning vid 
programmering och felsökning

Tillbehörssatser för laddning 
och konstant plus



Kit- allt från en leverantör till bra pris

Kit är drag och elkabelsats sampackat och säls till ra-
batterat pris under 1 artikelnummer.
Westfalia-Automotive är den enda tillverkaren som 
erbjuder över 650 olika kit.

Dragkrokar

Fordonsspecifika elkabelsatser

Infällbara, avtagbara och 
fasta

Använder originaldelar

Pålitliga

Enkel installation

Användarvänlig

EC-godkänd
Millions approved

Full funktion med 
integration till bilen

Perfekt passform

Komplett produktkatalog

OEM kvalitet

Extremt pålitlig



Autocode

Autocode -

Enkel programering av bilen

Art.-Nr. 900001400199

När fordonspecifika elkabel-
satser installerats i bilar med 
CANBus system kan det be-
hövas programmering för att 
integrera bilens mjukvara med 
elkabelsatsen.  
 
Westfalia-Automotive erbju-
der ett nytt innovativt verktyg 
för programmering av massor 
av bilmodeller.



 • Praktiskt verkstadslösning speciellt för kodning av  
 bil efter dragkroksmontering
 • Praktisk enhet – enkel och lätt att använda
 • Komplett med OBD / PC anslutning och mjukvara
 • Användare får regelbundna uppdateringar som man  

 enkel laddar Autocoden med

Klarar bland annat..

Levereras i praktisk väska



Product sortiment från
Westfalia-Automotive:

Mer information på  
westfalia-automotive.com

Westfalia-Automotive Sweden
Nibblegatan 21
734 32 Hallstahammar
Vi reserverar oss för felskrivningar och tryckfel.
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Takräcken Hjälpfjädrar

CykelhållareDragkrokar


