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Professionele automotive equipment

Universele
breakout leads

Werkplaats equipment: Kwaliteit en rendement tegen lage prijs.

Het koppelen van de Y-leads aan elkaar

U kunt een Y-lead set voor connectoren met 1 tot 6 
ronde of platte stekkerverbindingen van verschillende 
afmetingen of diameter maken. Aan de bovenzijde 
koppelt u de Y-leads aan elkaar, zodat er een soort 
breakout box ontstaat. 
Bent u klaar, verwijder de leads en berg deze weer op 
in de koffer. Klaar voor de volgende meting.

Geschikt voor alle personen- en lichte bedrijfsvoer-
tuigen, trucks, trailers, bussen en landbouwvoertuigen.
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Werk altijd veilig en zeker.

Breakout leads

Met de passende Y-leads maakt u uw eigen gewenste 
breakout combinatie die u plaatst tussen de sensor of 
actuator en de connector. Zo kunt u veilig alle signalen 
meten en in beeld brengen.

Op eenvoudige wijze kunt een complete breakout 
lead set maken geschikt voor elke auto- truckmerk of 
grondverzet machine.

Met een multimeter of oscilloscoop kan nu de sensor 
gemeten worden bij een draaiende motor.

Diagnose stellen is niet alleen het lezen van foutcodes.

Diagnose

Wanneer diagnose gesteld moet worden aan voer- 
tuigen met een storing, is het gebruik van een
oscilloscoop of automotive multimeter een noodzaak.

Echter, hoe meet u een signaal van een sensor of
actuator als de connector volledig afgeschermd is?

Gebruikt u prikpennen om in de connector te prikken 
met het risico dat u de bekabeling beschadigt?

Wij hebben de oplossing voor U

De breakout lead set bestaat uit 12 x 6 Y-leads,
6 verlengkabels, 6 splitters en een handleiding veilig
opgeborgen in een stevige koffer.
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