
STRUČNÁ INFORMACE
EasyConn NextGeneration 9XX 340 369-011
Přestavbová sada pro přívesy 24 V

 � Využítí nové LED technologie
 � Jednoduchá přestavba

VLASTNOSTI PRODUKTU  � Kompletní sada k přestavbě světelných systémů přívěsů 24 V.
 � Systém kabelů nejnovější generace 

(EasyConn NextGeneration).
 � Jednoduchá manipulace a instalace přiložené šablony z 

transparentního plastu.
 � U mnoha vozidel je k dispozici rozvodová svorkovnice, proto 

není obsažena v balení. V případě potřeby lze rozvodovou 
svorkovnici objednat samostatně - objednací číslo 8JE 
340 151-001. Rozvodná svorkovnice umožňuje připojení 
požadované kabeláže a jiných systémů.

 � Přestavba je velmi jednoduchá a není náročná na čas.
 � EasyConn přináší mnoho výhod: vysokou spolehlivost, 

minimální údržbu a sníženou spotřebu energie.

EasyConn NextGeneration od firmy HELLA bylo na 
veletrhu "automechanika 2012" nominováno na udělení 
ceny „Green Directory“.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

OBSAH DODÁVKY 

Obrázek produktu Popis Objednací číslo Počet

Zadní sdružená svítilna přívěsu vpravo - koncové světlo 
trojúhelníkové, odrazka, brzdové světlo, směrové světlo, zadní 
mlhovka, couvací světlo a obrysové světlo.
Koncové, brzdové a obrysové světlo mají LED technologii, ostatní 
světla jsou vybavena standardními žárovkami.

2VP 340 961-121 1

Zadní sdružená svítilna přívěsu vlevo - koncové světlo 
trojúhelníkové, odrazka, brzdové světlo, směrové světlo, zadní 
mlhovka, couvací světlo a obrysové světlo.
Koncové, brzdové a obrysové světlo mají LED technologii, ostatní 
světla jsou vybavena standardními žárovkami.

2VP 340 961-111 1

Osvětlení poznávací značky v LED s 1,35 m dlouhým kabelem
a 2 pól. úhlovou zástrčkou EasyConn 2KA 010 278-071 1

Uzavírací víčko montováno příšlušně na volné přípojce u pravého 
resp. levého světla. Volné přípojky použitelné pro přípojky 
dodatečných jednofunkčních světel.

9HV 340 812-007 2 namontována

Kryt pro koncové světlo 8XS 340 092-011 2

1 x vpravo / 1 x vlevo 3,05 m dlouhý kabel se 7pól. úhlovou 
zástrčkou pro přípojení na horní koncové světlo přívěsu a vždy 
7 x 6,3 plochá nástrčná pouzdra pro připojení na rozdělovač 
8JE 340 151-001, který je třeba v případě potřeby objednat 
odděleně

pravý = 340 826-22
levý = 340 826-23

1
1

Šablona pro zadní světlo vpravo a vlevo a osvětlení poznávací 
značky 340 666-03 po 1

Návod k montáži (460 890-32) a postup montáže je přiložena na 
CD 1

Upevňovací materiál 340 248-13 1

Rozměrový výkres

Přestavovací sada EasyConn NextGeneration 9XX 340 369-011 zahrnuje následující komponenty:

Všechny tyto LED výrobky mají následující vlastnosti
Dodatečné znaky jsou označeny ( ) 


