
KISA BİLGİLER
EasyConn NextGeneration 9XX 340 369-011
24 V treyler için değiştirme kiti

 � Sürekli aydınlatma fonskiyonu ve fren lambası LED teknolojisi
 � Kolay değiştirme

ÜRÜN ÖZELLIKLERI  � Piyasada bulunan 24 V'luk romörk aydınlatma 
sistemlerinin komple set ile değiştirilmesi.

 � En yeni kablo sistemi nesli (EasyConn NextGeneration).
 � Kolay kullanım ve birlikte verilen esnek, şeffaf plastik, 

montaj kılabuvu ve montaj talimatı sayesinde kolay 
kullanım ve kurulum.

 � Birçok araçta dağıtıcı kutusu zaten mevcuttur. Bu nedenle 
bunları teslimat kapsamına dahil etmedik. İstek üzerine 
8JE 340 151-001 ürün numaralı dağıtıcı kutusuayrıca 
sipariş edilebilir. Dağıtıcı kutusu, farklı kablo gruplarındaki 
yuvaları bir arada bulundurur – diğer sistemler de dahil 
olmak üzere.

 � Özel fonskiyonlar: örn. Montaj esnasında aks kaldırma 
dikkate alınmalıdır.

 � Tüketici için birçok avantaj birlikte geliyor: Yüksek 
güvenirlilik, düşük bakım ve düşük enerji tüketimi.

HELLA'nın EasyConn NextGeneration, 2012 yılında 
automechanika'da „Green Directory“ çevre ödülüne laik 
görüldü.
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TEKNİK AYRINTILAR

TESLİMAT KAPSAMI 

Ürün resmi Açıklama Ürün numaraları Adet

Römork sağ arka lambası uç-üçgen-reflektör-fren-sinyal-arka sis 
ve gabari lambası. 
Uc fren ve gabari lambası fonksiyonları LED ve geri kalan 
fonksiyonlar apuller ile donatılmıştır.

2VP 340 961-121 1

Römork sol arka lambası uç-üçgen-reflektör-fren-sinyal-arka sis 
ve çerçeve lambası. 
Uc fren ve gabari lambası fonksiyonları LED ve geri kalan 
fonksiyonlar apuller ile donatılmıştır.

2VP 340 961-111 1

LED'li plaka aydınlatması ve 1,35 m uzunluğunda kablo ve 2 kutup. 
EasyConn köşe fişi. 2KA 010 278-071 1

Sağ veya sol lambaların açık bağlantıları üzerine takılmış kapak. 
İlave tek fonskiyonlu lambalar için kullanıabilecek açık bağlantılar. 9HV 340 812-007 2'si takılı

Arka lamba için kapak 8XS 340 092-011 2

1 x sağ / 1 x sol 3,05 m uzunlupunda kablo ve 7 kutup. Yukarıdaki 
romörke takmak üzere köşe fişi ve istek üzerine ayrıca teslim 
edilen 8JE 340 151-001 dağıtıcısına bağlamak üzere her biri 
7 x 6,3'er düz fiş bağlantıları.

sağ = 340 826-22
sol = 340 826-23

1
1

Sağ ve sol arka lambalar ile plaka aydınlatması için delme şablonu. 340 666-03 her biri 1

Montaj kılavuzu (460 890-32) ve CD ile birlikte verilen montaj 
talimatları. 1

İlave sabitleme malzemesi grubu 340 248-13 1

Ölçü çizimi

EasyConn NextGeneration 9XX 340 369-011 değiştirme kiti aşağıdaki birleşenleri içerir:

Buradaki LED ürünleri aşağıdaki özelliklere sahiptir
İlave özellikler ayrıca verilmiştir ( ) 


