
De nieuwe caravans hebben een 13-polige stekker voor aanslui-
ting op de auto. Hobby gebruikt de 13-polige Jaeger stekker. Er 
zijn ook merken die de 13-polige Multicon stekker gebruiken. 
Ook veel occasions zijn reeds voorzien van één van deze stek-
kers. Let op: Er is ook nog een oud type Multicon met contact-
plaatjes i.p.v. de kleine ronde contactpennen! Vergewist u zich er 
van welke stekker er aan uw caravan zit. Als u nog een 7-polige 
contactdoos op uw auto heeft kunt u deze van te voren laten 
ombouwen bij uw garage. 
Sinds het mistachterlicht op uw caravan moet werken kunt u 
geen gebruik meer maken van een verloopkabel of plug om de 
13 polige plug van de caravan aan te sluiten op de 7 polige plug 
van de auto. Indien u op de auto een 13-polige Jaeger contact-
doos heeft en een standaard aanhanger of Twinny load fietsen-
rek wilt koppelen dan kunt u de verloopstekker 13-polige Jaeger 
naar 7-polig gebruiken. In een 13-polige Multicon West kunt u 
ook een 7-polige stekker plaatsen mits deze hiervoor is voorbe-
reid, en van kunststof is (dus geen metaal i.v.m. kortsluiting). 
Daarnaast is er ook een verloopstekker 13-polige Jaeger naar 
Multicon West en een verloopkabel 13-polige Multicon West naar 
13-polige Jaeger. Let op: Als u een 13 polige Multicon stekker in 
een 7 polige doos met constante stroom stopt, brandt dus het 
mistachterlicht op de caravan en heeft u geen constante stroom 
in de caravan! 

CARAVAN - AUTO AANSLUITING
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13 Polig 7 Polig Functie
1 L Richtingaanwijzer Links
2 54G* Mistachterlicht
3 31 Massa Verlichting Exterieur
4 R Richtingaanwijzer Rechts
5 58R Achterlicht, Zijverlichtingen etc. Rechts
6 54 Remlicht

7 58L Achterlicht, Zijverlichtingen etc. Links
8 Achteruitrijlicht
9 54G* Binnenverlichting, Boordaccu
10 54G* Dynamo Auto, Voeding Koelkast
11 Massa Koelkast
12 -
13 Massa Binnenverlichting

* Het contact 54G op de 7 polige plug van de auto kan uiteraard alleen worden 
gebruikt voor óf het mistachterlicht óf de constante stroom in de caravan. 

Hierboven ziet u het aansluitschema van de contactdozen. 
Zorg voor het volgende: 

- De bedrading conform bovenstaande aansluiten en de 
constante stroom aansluitingen 20A afgezekeren. 
- Het verdient aanbeveling om de koelkast (pen 10) via het 
contact van de auto te laten schakelen (contact uit, koel-
kast uit). De binnenverlichting (pen 9) kan continu worden 
aangesloten. 
- Zowel de constante stroom aansluitingen en bijbehorende 
massa dienen via een 2,5mm² draad aangesloten te zijn. 
- Bij die auto’s waar sprake is van een computergecontro-
leerde stroomafname, deze instellen op het gebruik van 
een hedendaagse caravan. 
- Het is verboden veranderingen aan de elektrische instal-
latie aan te brengen, hierdoor kan de garantie vervallen.
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Wijzigingen voorbehouden. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Merkt u een fout op?  Laat het ons dan weten zodat wij dit aan kunnen passen!


