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Wszelkie prawa zastrzeżone

Wiązka elektryczna zestawu zaczepu przyczepy
 

Producent: BRINK
 

Kod produktu: 705603
 

Jednostka: szt.
 
 
 

Cena: 488,00 zł z VAT/szt.
 
Cena i dostępność może ulec zmianie
 

Sprawdź aktualną cenę online »
 

 
Specyfikacja części

Wiązka elektryczna zestawu zaczepu przyczepy (705603), firmy BRINK

Informacje

• Gniazdo dla przyłączenia przyczepy (rozmieszczenie
biegunów): 7 • Napięcie [V]: 12

• Hak holowniczy: Zestaw E z oryginalną wtyczką i
gniazdem połączeniowym • Hak holowniczy: Z systemem check-control

• Wyposażenie pojazdu: Dla pojazdów z systemem
CAN

• Hak holowniczy: Z wyłączaniem tylnych lamp
przeciwmgłowych

• Hak holowniczy: Z wyłącznikiem asystenta
parkowania

• Hak holowniczy: Bez systemu stabilizacji
przyczepy

• Hak holowniczy: Wiązka przewodów nie zawiera
instalacji stałego plusa

• Hak holowniczy: Wiązka przewodów nie zawiera
przewodu ładowania

• Opcja wyposażenia: Easy & Fast • Pojazd z kierownicą po lewej / prawej stronie: Dla
pojazdu z kierownicą z lewej strony
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Opinie o produkcie

Sprawdź opinie o części innych klientów

 
 

Montowane w autach

CITROËN C8 (EA_, EB_)

PEUGEOT 807 (EB_)

LANCIA PHEDRA (179_)

FIAT ULYSSE (179_)
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