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Het merk DT® Spare Parts biedt een compleet programma met meer 

dan 30 000 verschillende reservedelen voor vrachtwagens, trailers en 

bussen, onder andere ook alle courante waterpompen en de repara-

tiesets daarvan evenals individuele componenten.

De van hoogwaardige materialen vervaardigde producten van het

merk DT® voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en garanderen

een lange levensduur.

Waterpompen zorgen voor een op de eisen afgestemde koelmiddel-

circulatie in het koelcircuit en verhinderen daardoor een overver-

hitting van de motor. Ze worden aangedreven door de krukas via 

een V-riem of een riem met V-vormige lengteribben, die op een 

riemschijf resp. een schokdemper loopt.

De gebruiksduur van waterpompen is in ruime mate afhankelijk van 

de koelmiddelkwaliteit, van de toestand en van de bedrijfszekerheid 

van aanliggende aggregaten en tevens van de vakbekwame inbouw.

DT-Technic Info

De waterpompas wordt door middel van de riemschijf aangedreven. 

Ze is van hoogwaardig wentellagerstaal gemaakt en dient bij tal van 

pompen ook als binnenloopring voor de wentellagers. De waterpom-

plagers zijn optimaal aan de krachten, versnellingen en toerentallen 

van de riemaandrijving aangepast.

Glijdringafdichtingen vormen het belangrijkste gedeelte van iedere 

waterpomp. Ze moeten uiterst hoogwaardig zijn om lekkages te 

vermijden. De zitting van DT-glijringafdichtingen is in het water-

pomphuis ingeperst en verhindert door een speciaal aangebracht 

afdichtmiddel het verdraaien en loskomen. Aan de afdichting 

aangepaste veren garanderen een correcte aandrukkracht van de 

glijringschijven van siliconencarbide. 

Product Portrait

Waterpompen voor Trucks en Bussen



Product Portrait 

Waterpompen voor Trucks en Bussen

De waaiers van DT-waterpompen zijn optimaal geconstrueerd om 

een hoge doorvoercapaciteit van het koelmiddel en bijgevolg een 

goed rendement te realiseren. De vroeger gebruikelijke gegoten of 

stalen waaiers worden bij moderne toepassingen door waaiers van 

kunststof (PPS, X-TEL) vervangen. Het geringere gewicht van deze 

waaiers voorkomt de vorming van holten in vloeistoffen (zogenaam-

de cavitatie) en herleidt die lagerbelasting tot een minimum.
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Hebben wij uw belangstelling gewekt?

Neemt u dan contact op met de verantwoordelijke distributiebedrijf van de DIESEL TECHNIC GROUP.

DIESEL TECHNIC (M.E.) FZE
Dubai / U.A.E. 
dubai@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.ae

DIESEL TECHNIC FRANCE SARL
Noyal sur Vilaine / France 
france@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.fr

DIESEL TECHNIC BENELUX B.V.
Nieuwkuijk / Netherlands 
benelux@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.nl

DIESEL TECHNIC DO BRASIL LTDA.
Maringá-Paraná / Brazil 
brasil@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.com.br

DIESEL TECHNIC AG
Shanghai Rep. Office / China
china@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.cn

DIESEL TECHNIC AG
(Headquarters)
Wehrmannsdamm 5-9
27245 Kirchdorf / Germany 
Tel.  +49 4273 89-0 
Fax  +49 4273 89-89 
info@dieseltechnic.com

DIESEL TECHNIC IBERIA, S.L.
Alcalá de Henares / Spain 
iberia@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.es
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