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Akcesoria przyłączeniowe

Szanowni Państwo,
Niezwykle istotnym elementem w konstrukcji przyczepy jest instalacja elektryczna zapewniająca prawidłowe jej oświetlenie oraz zasilanie elektronicznego systemu stabilizacji toru jazdy ETS02 (o ile przyczepa jest w ten system
wyposażona).
Układ zasilania to nie tylko przewody elektryczne, ale też puszki połączeniowe oraz skrzynki rozdzielcze gwarantujące
poprawność i bezpieczeństwo połączeń przewodów. Każdy zgodzi się, że właściwie działająca „elektryka” przyczepy
to zachowanie bezpieczeństwa na drodze i w tej kwestii nie może być kompromisów.
Dlatego też prezentujemy najwyższej jakości akcesoria przyłączeniowe do instalacji elektrycznych przyczep:
ich solidność i niezawodność jest owocem wieloletniego doświadczenia konstruktorów,
prosta konstrukcja umożliwia szybkie i łatwe zastosowanie w wielu rodzajach przyczep,
wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego zapewniają trwałość i bezpieczeństwo funkcjonowania,
oferowane są w wersjach umożliwiających stosowanie w większości układów zasilania.

Nasza oferta obejmuje następujące akcesoria:
Waga
(kg)

Art. nr

Puszka elektryczna na 6 śrub
125x100 mm
wodoodporna

0,20

410125.001

Puszka elektryczna na 10 śrub
150x70 mm
wodoodporna

0,20

410126.001

Nazwa
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Nazwa

Puszka elektryczna z tworzywa sztucznego

Waga
(kg)

Art. nr

0,02

406504.001

Waga
(kg)

Art. nr

Skrzynka rozdzielcza z 8 przyłączeniami
bez tulejki

0,20

417244.001

Skrzynka rozdzielcza z 8 przyłączeniami
z tulejką

0,20

417245.001

Nazwa

Części zamienne i osprzęt
Tulejka 1x okrągła zamknięta
1x prostokątna otwarta

0,01

417246.001

Tulejka 1x okrągła otwarta
1x prostokątna zamknięta

0,01

417247.001

Tulejka 1x okrągła zamknięta
1x prostokątna zamknięta

0,01

417248.001

Tulejka 1x okrągła otwarta 8 mm

0,01

417249.001

Nazwa

Skrzynka rozdzielcza 8-biegunowa
z metalowym zabezpieczeniem
wodoodporna, kabel do Ø 10mm
DxSxW 120x75x40mm
przyłącze 6,3 mm, wtyczka płaska

Skrzynka rozdzielcza 12 biegunowa
z zabezpieczeniem na śruby
wodoodporna, kabel do Ø 10mm
DxSxW=140x100x46mm
przyłącze 6,3 mm, wtyczka płaska
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Waga
(kg)

Art. nr

0,20

416837.001

0,25

416838.001
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