
Mufe si conectori 
7-pini si 13-pini
l Material plastic: ABS; PA 6.6; PVC
ð nu corodeazã, rezistent la apã

l Contace alamã decapatã, galva-
nizatã
ð o mai bunã conductivitate dato-
ritã materialului de înaltã calitate

l Contacte mobile, capacitate pânã la
20 A
ð usor de montat datoritã contac-
telor cu sistem auto-blocant

l Prindere cablu pe surub
ð sigurantã a contactului chiar si în

cazul unor solicitãri mari.
l Mufã cu contact pentru lampã de

ceatã
ð obligatorie începând cu 01.01.96 

l Aluminiu: GD-Al
l Marcaj de identificare conform ISO
ð deoarece contactele sunt clar
marcate/definite, timpul necesar
repartiilor este foarte mic. 

Conectori si mufe pentru remorci 12 V
Testere conectori remorci 

Schemã de montaj pentru mufe/conectori cu 7 pini 

Contact Nr. /@Denumire Circuit pentru Culoare fir
(conform DIN 72577) (recomandatã)
1 / L Semnalizare, stânga galben
2 / 54g Luminã spate ceatã albastru
3 / 31 Masã alb
4 / R Semnalizare, dreapta verde
5 / 58R Lampã spate dreapta, lumini de maro

gabarit, lumini laterale, lampã numãr
6 / 54 Lampã frânã rosu
7 / 58L Lampã spate stânga, lumini de negru

gabarit, lumini laterale, lampã numãr

l Tip N conform cu ISO 1724

Schemã de montaj pentru mufe/conectori cu 13 pini 

Contact Nr. Circuit pentru
1 Semnalizare, stânga
2 Lampã spate ceatã
3 Masã (pentru contactele Nr. 1 to 8)*
4 Semnalizare, dreapta
5 Lampã spate dreapta, lumini de gabarit, lumini laterale

si lampã numãr înmatriculare**
6 Lampã frânã
7 Lampã spate stânga, lumini de gabarit, lumini laterale

si lampã numãr înmatriculare
8 Lampã mers-înapoi
9 Circuit alimentare (neîntreruptã -  plus)

10 Circuit alimentare (cuplabil cu contactul de pornire auto)
11 Masã (pentru contactul Nr. 10)*
12 Senzor trailer (contactele Nr. 12 si 3 sunt 

scurtcircuitate în conector pentru a indica conexiunea 
remorcii cu unitatea tractoare)

13 Masã (pentru contactul Nr. 9)*

l Schemã montaj conform ISO 11446

* Cele trei fire de masã nu trebuiesc
conectate la elementele conducãtoare
ale remorcii.

** Lãmpile pentru numãrul de înmatricula-
re trebuie conectate astfel încât nici una
dintre lãmpi sã nu fie conectate la pinii 5
sau 7.
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Mufe / Conectori
7-pini pentru trailer
l Tip N, ISO 1724.
l Pini de contact cu 2 crestãturi.

Avantaje: Asigurã un contact perfect
prin realizarea de 4 puncte de contact
separate.

Mufã trailer 7-pini
l Dimensiuni identice cu noua mufã 13-pini.

Avantaje: Nu întâmpinati probleme la
schimbarea cu mufa 13-pini;  economie
de timp, deoarece încastrarea este acei-
asi.

l Bolt articulatie din material sintetic PA 6.6.
Avantaje: Capacul protector nu se
întepeneste, deoarece nu rugineste si
este rezistent la apã.

l Arc articulatie zincat.
Avantaje: Rezistent la apã.

Conector 7-pini
l Rezistentã la tractiune.

Avantaje: Rezistentã la întindere a
contactelor datoritã fixãrii separate a
cablului electric.

l Manson de protectie cablu din PVC fle-
xibil.
Avantaje: Protectie împotriva apei si
prafului.

Mufe / Conectori
trailer 13-pini
l ISO 11446.
l Prindere pe baionetã.

Mufã trailer 13-Pini

l Manson de protectie cablu din PVC fle-
xibil.
Avantaje: Protectie împotriva apei si
prafului.

l Cu sigurantã pentru capac.
Avantaje: Previne decuplarea acciden-
talã a conectorului din mufã.

Conector trailer 13-pini
l Rezistentã la tractiune.

Avantaje: Rezistentã la întindere a
contactelor datoritã fixãrii separate a
cablului electric.

l Manson de protectie cablu din PVC fle-
xibil.
Avantaje: Protectie împotriva apei si
prafului.

Mufã aluminiu 7-pini 
Art. Nr. 555 305 118    U.A. 5

Conector aluminiu 7-pini
Art. Nr. 555 305 517    U.A. 5

Mufã plastic 7-pini 
Art. Nr. 555 405 118    U.A. 5

Conector plastic 7-pini 
Art. Nr. 555 405 517    U.A. 5

Set mufã plastic 13-pini 
Art. Nr. 555 313 1    U.A. 2

Conector plastic 13-pini 
Art. Nr. 555 313 0    U.A. 2
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