
Schemat elektryczny URSUS 3512 
 

       splot przewodów 
         złącze błotnika lewego 
         złącze błotnika prawego 
         złącze wiązki tylnej 
         złącze wiązki silnika 

 Ο         złącze pojedyncze 
 wtyk i gniazdo reflektorów 

 połączenie z masą bezpośrednie 
        połączenie z masą przewodem 

      żarówka 
    bezpiecznik 

 
1.   światło drogowe lewe 
2.   światło drogowe prawe 
3.   światło mijania prawe 
4.   światło mijania lewe 
5.   oświetlenie tablicy rejestracyjnej 
6.   światło pozycyjne tylne lewe 
7.   światło pozycyjne przednie lewe 
8.   światło pozycyjne przednie prawe 
9.   światło pozycyjne tylne prawe 
10. światło kierunku jazdy przednie prawe  
11.światło hamowania prawe 
12. światło kierunku jazdy tylne prawe 
13. gniazdo wtyczkowe 7-biegunowe 
14. światło kierunku jazdy przednie lewe 
15. światło kierunku jazdy tylne lewe 
16. światło hamowania lewe 
17. lampka kontrolna świateł drogowych 
18. sygnał dźwiękowy 
19. bezpiecznik topikowy 10A (na zacisku 2-B) 
20. bezpiecznik topikowy 10A (na zacisku 1-A) 
21. bezpiecznik topikowy 5A w obwodzie sygnału 
dźwiękowego (na przewodzie) 
22. lampka oświetlenia manometru 
23. bezpiecznik topikowy 5A (na zacisku 4-D) 
24. bezpiecznik topikowy 5A (na zacisku 3-C) 
25. przełącznik świateł 
26. oświetlenie wskaźnika temperatury wody 
27. oświetlenie wskaźnika poziomu paliwa 
28. lampka oświetlenia traktometru 
29. bezpiecznik topikowy 12.5A w obwodzie reflektora 
roboczego, kierunkowskazów i świateł awaryjnych (na 
przewodzie) 
30. reflektor roboczy 
31. włącznik świateł awaryjnych 
32. gniazdo lampy przenośnej 
33.przełącznik kierunkowskazów 
34. przerywacz kierunkowskazów 
35. lampka kontrolna kierunku jazdy drugiej przyczepy 
36. lampka kontrolna kierunku jazdy ciągnika 
37. lampka kontrolna kierunku jazdy pierwszej 
przyczepy 
38. stycznik światła hamowania 
39. akumulator 
40. rozrusznik 
41. włącznik bezpieczeństwa rozrusznika 
42. świeca płomieniowa 
43.czteropołożeniowy przełącznik grzania i rozruchu 
(kluczyk) 
 
 
 
 

Oznaczenie kolorów przewodów: 
N - brązowy 
U - niebieski 
G - zielony 
W - biały 
O - pomarańczowy 
Y - żółty 
P - fioletowy 
S - szary 
R- czerwony 
L - jasny 
B - czarny 
Uwaga: oznaczenie przewodu na schemacie 
dwiema literami oznacza przewód dwukolorowy, 
np. RB - przewód czerwono-czarny. 
 
 
UWAGA: Zastrzega się zmianę kolorów przewodów 
 
 
 
44. bezpiecznik topikowy 10A (na zacisku 5-E) 
45. alternator 
46. lampka kontrolna ładowania akumulatora 
47. lampka kontrolna czujnika ciśnienia w układzie 
smarowania silnika 
48. czujnik ciśnienia oleju w układzie smarowania 
silnika 
49. wskaźnik temperatury wody 
50. czujnik temperatury wody 
51. wskaźnik poziomu paliwa  
52.czujnik poziomu paliwa 
53. lampka kontrolna spadku ciśnienia powietrza        
54. czujnik spadku ciśnienia powietrza 
 
55. lampka kontrolna włączenia napędu przednich kół 
56. bezpiecznik topikowy 8A (na zacisku 6-F) 
57. włącznik lampki kontrolnej przedniego napędu 
 
 
Pozycje 55,56 i 57 tylko dla ciągnika 3514 



 


