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Extra verlichting 

Extra verlichting kan wenselijk zijn voor betere zichtbaarheid van ons kleine wagentje. Ik heb 4 

suggesties die op mijn Burton 1241 goed werken. Het gaat om een 3e remlicht, extra achterlichten op 

de spatborden, zijknipperlichten, en kofferbakverlichting met automatische uitschakeling. 

1. Derde remlicht. Meestal zijn dit saaie, moderne strips, maar er is een stijlvol alternatief. Ik heb 

een Highsider Interstate LED achterlicht geplaatst. Hij is bedoeld voor motorfietsen en bestaat in 

zwart of chroom metaal. Ik heb de versie in chroom gekocht bij motorcorner.nl. Hij past prima 

tussen de achterklep en de drukkers van de 

soft top. De kabelboom heeft al een 

aansluiting voor een 3e remlicht in de 

kofferbak. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Extra achter/remlichten. Voor het rijden in het donker vind ik de twee 

achterlichtjes die relatief dicht bij elkaar staan wat beperkt. Je bent hierdoor 

voor anderen onverwacht dichtbij. De reflectoren op de achterspatborden 

zijn er natuurlijk ook nog, maar ik heb daarboven extra achter + remlichten 

geplaatst. Het gaat om kunststof LED Mini Custom Chroom Universeel lichten, 

die onder de goede hoek kunnen worden geplaatst. Ze zijn bedoeld voor 

scooters en ik heb ze dan ook gekocht bij allesvoorscooters.nl. De aansluiting 

komt parallel vanaf de gewone achterlichten via een gaatje in de kofferbak 

naar spatborden met 3 draden: massa, achterlicht en remlicht.   

  

 

 

3. Zijknipperlichten. Richtingaanwijzers op de zijkant van de body zijn vooral in de stad wat veiliger. 

Ik heb knipperlichten aan de zijkant gekocht bij een motor- en scooterzaak (tourmaster.nl). Deze 

zijn net iets chiquer dan gewone kleine lampjes. Het gaat om LED Zijverlichting Oranje Chroom 

van metaal. Ze zijn ook in rood of wit te krijgen. Ik heb ze parallel aangesloten achterop de 

richtingaanwijzer schakelaar in het dashboard.  
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4. Kofferbakverlichting. In het donker is kofferbakverlichting wel 

handig. Dat kan met een simpel helder LED lampje en een 

schakelaartje, aangesloten op continu 12 Volt en massa. Maar 

zoiets vergeet je natuurlijk uit te doen, waardoor ongemerkt je 

accu kan leeglopen. Daarom heb ik er een tijd relais tussen 

geschakeld, die na een paar minuten de stroom onderbreekt en 

het lampje automatisch uitschakelt. Dit relais is de M113A 

tijdschakelaar 12-15 V/DC, die instelbaar is tussen 2 seconden 

en 23 minuten. De foto toont het relais op zijn kop gemonteerd 

vanwege de aansluitingen, linksboven in de kofferbak aan de 

binnenkant van de body net achter de scheiding met de stoelen. 

 

 


