Aansluiten van een trekhaak op een K75

Wij hebben via Marktplaats tot 2x toe een trekhaak gevonden voor de K75. De ene was een vast frame die wij
op de stepjes van de achterpassagier konden bevestigen en bovenin het Z frame van de koffers.
De ander bestond uit 4 delen. (afb 4 en afb 5) 1 U-vormig frame met de bal van de trekhaak, 2 dunne rechte
staven met onder en boven een bevestigingsgat en een plaatje met een 5-tal gaten. Dit bleek, na een aantal
keer passen, tussen de bevestiging van het Z-frame van de koffer (rechts) en de plaat met het stepje van de
achterpassagier te moeten.
Nodig:
Langere inbusbouten voor de stepjes (let erop dat de kop niet al te veel dikker is dan degene die er al
op zit anders past je stepje niet meer),
zelfborgende moeren,
splitpennetjes voor de stepjes,
vulkanische tape (afb 2),
6 stekkertjes male-female (zie afb 1) – je kunt ook 1 meerpolige stekker gebruiken maar ik wilde ze
onafhankelijk van elkaar en duidelijk reparabel monteren en,
als je nog geen kabels hebt een 7-aderige kabel met de onderstaande kleuren (afb 3)

Afb 1

Afb 2 Zelfvulkaniserende tape

Afb 3 kleuren kabel

1. Monteer de trekhaak. Let erop dat geen verlengde bout contact maakt met de motor als hij vol beladen is.
En let er dus ook op dat de bout niet een te dikke kop heeft ivm de pen van het stepje.

2. Wij zijn begonnen met het demonteren van de stekker van de aanhanger en die volgens het kleurschema en
de pinnen van afb 3 en tabel functie/kleur kabel netjes in de juiste volgorde aan te sluiten. NOG NIET DE
STEKKER HELEMAAL AFMONTEREN. Laat hem even open met de bedrading.
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Mistlicht
Apart van kabelboom bmw aansluiten

3. Monteer ( of als hij er al op zit) /demonteer de stekkerdoos op de trekhaak en steek de stekker erin. Sluit de
draden in de stekkerdoos volgens de juiste kleur van de stekker aan. Sluit dan de stekker en de stekkerdoos.
4. Haal je zadel eraf, maak het kontje los door:
twee schroeven van de kentekenplaat boven los te schroeven
in het kontje de twee moeren los te draaien ( hoeven er niet vanaf, duw de schroefdraad een
beetje naar beneden dan kun je de kentekenplaat met schutbord gewoon eraf schuiven)
Maak de twee inbusbouten los bij de zwarte beugel
Maak de twee schroeven los

knip de tiewraps door die de kabel vasthouden tegen het frame
Knip de kabel door op een plaats waar je straks de knoop netjes weg kunt werken.
Haal een stukje buitenkabel weg en strip de kabels
Draai de kabels per kleur weer in elkaar, (blauw bij blauw, wit-geel bij wit-geel enz) je kunt
ze ook even samen solderen dan zitten ze zeker stevig vast en steek ze in een stekkertje –
female- Knijp goed samen. Je hebt dan 5 stekkertjes – female-.
Trek de kabel van de stekkerdoos van de trekhaak door naar boven en maak aan iedere draad
een stekkertje – male -.

De overblijvende draden (je had er tenslotte 7 en de bmw kabel bevatte er maar 5) steek je
een losse female op.
Steek de juiste kleurcodes in elkaar en test de aanhanger/motor.
Indien correct: pak de vulkaniserende tape, knip er een stukje af – lengte ongeveer 12 cmen wikkel dit om een stekkertje. Rek de tape uit dan blijft hij keurig plakken. Doe je dit niet
dan blijft hij te dik en plakt niet op zichzelf. Deze tape wordt straks vanzelf hard en zorgt voor
een waterdichte afsluiting. Doe dit bij alle stekkertjes apart. Afb 6
Test nog een keer alles en zet dan de kabel vast met tiewraps
Plaats het kontje terug, schuif de kentekenplaat er weer in zet alles vast en plaats het zadel.

Aan de installatie van het mistachterlicht ben ik nog niet toegekomen. Is geloof ik wel verplicht.

Afb 4 plaat als koppelstuk tussen frame trekhaak en voetsteun achterpassagier

Afb 5 Losse verbindingen naar bovenkant z-frame

Afb 6 bedrading met vulkaniserende tape omwikkeld
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