
KRÓTKA INFORMACJA
EasyConn NextGeneration 9XX 340 369-011
Zestaw do przeróbki przyczep 24 V

 � Światło pozycyjne i światło stopu w technologii LED
 � Łatwa przeróbka

CECHY PRODUKTU  � Kompletny zestaw do przeróbki dostępnych na rynku 
systemów oświetleniowych 24 V do przyczep

 � System okablowania najnowszej generacji (EasyConn 
NextGeneration)

 � Łatwa obsługa i montaż dzięki dołączonym wzornikom 
dla otworów i punktów montażowych z elastycznego, 
przezroczystego tworzywa sztucznego, instrukcja i opis 
montażu

 � Wiele pojazdów ma już skrzynię rozdzielczą, dlatego 
nie jest ona zawarta w zakresie dostawy. W razie 
potrzeby skrzynię rozdzielczą można zamówić osobno 
pod numerem 8JE 340 151-001. Skrzynia rozdzielcza 
umożliwia podłączenie różnych grup przewodów – również 
z innych systemów.

 � Funkcje specjalne, np. podnośnik osi, muszą zostać 
uwzględnione przy montażu.

 � Wiele korzyści dla użytkowników: wysoka niezawodność, 
szybki serwis i mniejsze zużycie energii.

Zestaw EasyConn NextGeneration firmy HELLA został 
nominowany do nagrody „Green Directory” na targach 
automechanika 2012.
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DANE TECHNICZNE

ZAKRES DOSTAWY 

Zdjęcie produktu Opis Numer artykułu Liczba

Prawa tylna lampa zespolona do przyczepy: światło pozycyjne 
tylne, światło trójkątne tylne, światło odblaskowe, światło stopu, 
światło kierunkowskazu, światło przeciwmgłowe tylne, światło 
wsteczne i światło obrysowe. 
Światło stopu, pozycyjne tylne i obrysowe są w technologii LED, a 
pozostałe z żarówkami.

2VP 340 961-121 1

Lewa tylna lampa zespolona do przyczepy: światło pozycyjne tylne, 
światło trójkątne tylne, światło odblaskowe, światło stopu, światło 
kierunkowskazu, światło przeciwmgłowe tylne, światło wsteczne 
i światło obrysowe. 
Światło stopu, pozycyjne tylne i obrysowe są w technologii LED, a 
pozostałe z żarówkami.

2VP 340 961-111 1

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej w technologii LED z przewodem 
o długości 1,35 m i 2-biegunową wtyczką kątową EasyConn. 2KA 010 278-071 1

Nakładka montowana na wolnym złączu przy prawej lub lewej 
lampie; wolne złącza na dodatkowe lampy jednofunkcyjne 9HV 340 812-007 2 zamontowane

Osłona lampy tylnej 8XS 340 092-011 2

1x prawy / 1x lewy przewód o długości 3,05 m z 7-biegunową 
wtyczką kątową podłączaną do ww. tylnych lamp zespolonych 
do przyczep oraz 7x konektorów płaskich żeńskich 6,3 mm 
podłączanych do rozdzielacza 8JE 340 151-001, dostępnego na 
osobne zamówienie

prawy = 340 826-22
lewy = 340 826-23

1
1

Wzornik montażowy do prawej i lewej lampy tylnej oraz 
oświetlenia tablicy rejestracyjnej 340 666-03 po 1

Instrukcja montażu (460 890-32) i opis montażu na dołączonej 
płycie CD 1

Grupa akcesoriów: materiały mocujące 340 248-13 1

Rysunek wymiarowy

Zestaw do przeróbki EasyConn NextGeneration 9XX 340 369-011 zawiera następujące komponenty:

Niniejsze produkty LED mają następujące właściwości
Dodatkowe cechy zostały przypisane osobno ( ) 


