
Sequential achterlichten voor de 2005 en nieuwere 
Mustang.
Nu er zoveel leden bijkomen met nieuwere Mustangs en deze 
bouwjaren al aardig ingeburgerd raken in het Nederlandse 
straatbeeld is er vraag naar deze verlichting. Veel mensen vinden 
het mooi als de knipperlichten van binnen naar buiten om de 
beurt knipperen. Nu is dit heel gemakkelijk zelf te doen en ook 
nog eens in LED verlichting. Er is al behoorlijk wat LED verlich-
ting voor klassieke Mustangs maar nu dus ook voor ‘05-’09 Mus-
tangs. Er zijn twee verschillende systemen leverbaar, 1-2-3 en een 
chase versie. Wat ik mij daarbij moet voorstellen. Ze knipperen 
ook als je op de rem trapt. De installatie vergt slechts een uur.

Ombouwen naar
      Sequential Backlights 

foto 1 De ‘05-’09 Mustang LED Sequential Kit van Mustang Pro-
ject is eenvoudig te monteren zonder de bedrading te knippen. 
Eerst maak je de accukabel los. 

foto 2 Verwijder de plastic schroeven aan beide 
kanten in de kofferbak. Verwijder daarna het 
plastic paneel.  

foto 3 en 4 Met een diepe 11mm dop verwij-

der je de drie moeren van de achterlichten aan beide zijden. 
Verwijder de achterlichten.

foto 5 Zo ziet het er uit als je het achterlicht hebt verwijderd. 
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Let goed op de verschillen in de bedra-
ding van de drie lampen en verwissel ze 
niet.  

foto 6 en 7 Haal de lampen uit de con-

tacten.

foto 8 en 9 Deze speciale knijppluggen verbinden de LED’s 
in het systeem. Elke rood-witte draad krijgt een plug en de 
zwarte aarde draad ook.  

foto 10 Elk binnenste contact (met 
blauw-witte draad) wordt aangesloten 
op de LED module gemarkeerd met 
“INNER” met een zwarte aarde draad. 

foto 11 Installeer de middelste contacten (die met vier draden) 
en de buitenste contacten (die met drie draden).

foto 12 en 13 Installeer de twee groene LED module draden op de pluggen die aan 
de beide rood-witte draden zijn geknepen. De zwarte draad gaat naar de plug op de 
zwarte draad (aarde). Zo moet het er uiteindelijk uitzien. 

foto 14 Monteer de LED modules in 
de voor hen bestemde plekken. Let op 
binnen, midden en buiten. 

foto 15 Monteer de accukabel. Het resultaat. 

Met dank aan
Mustang Monthly
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