
Structuur van de intercoolerslangen

Inzetstuk van textiel

Verstevigingsringen binnenzijde

Verstevigingsringen buitenzijde
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Vervangd
1809771 (1.11618) 
2057832 (1.11619)

Suitable for 
Scania P-/G-/R-/T-Series
Scania 4-Series
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series

Productbeschrijving
 Buitendiameter: 107 mm
 Binnendiameter: 100 mm
 Lengte: 180 mm
Material:  MVQ/FMVQ 
  (1.11618)
  ECO/MVQ 
  (1.11619)
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 4 Uitgesproken plooien

Kwalitatief hoogwaardige  

steunringen van roestvrij staal

Nauwkeurig passende klemmen
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Product info:

De intercoolerslangen 1.11618 en 1.11619 worden 

gekenmerkt door een zeer hoogwaardige afwerking. De juiste 

materiaalsamenstelling is vooral belangrijk voor de lange 

levensduur van de intercoolerslangen. De rubbercombinaties 

(MVQ/FMVQ of ECO/MVQ) zijn bestand tegen extreme 

temperaturen en ongevoelig voor olienevel, die zich dun op de 

binnenwand van de intercoolerslangen afzet.

Tegelijkertijd blijven de producten elastisch door de 

uitgesproken plooien en meerlagige inzetstukken van textiel. De 

intercoolerslangen beschikken over de vereiste stabiliteit door 

roestvrijstalen steunringen en verstevigingsringen aan de uiteinden 

van de slangen, die zorgen voor een perfecte installatie en een 

goede aansluiting van de intercoolerslangen.

Product Portrait 1.11618 + 1.11619

Intercoolerslang

http://dtpi.de/1.11618
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/1.11619
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/1_11619


Om voortijdige uitval te voorkomen, mogen de intercoolerslangen 
vanwege een andere materiaalsamenstelling niet verwisseld 
worden. Als er te veel olie of vreemde stoffen (zoals metaalsplinters) 
in de intercoolerslangen zitten, dan dient gecontroleerd te worden 
of de turbolader defect is en of ook de inlaatluchtkoeler vervangen 
dient te worden. 

Bij de installatie van intercoolerslangen dient erop gelet 
te worden dat de intercoolerslangen en de klem perfect 
spanningsvrij gemonteerd worden, omdat anders de door de 
turbo gecomprimeerde lucht kan ontsnappen. Dit kan leiden tot 
vermogensverlies of zelfs tot motorschade aan de turbo. Als er 
een lek is, dan kan het motorlampje gaan branden en kan het 
motorvermogen afnemen.

Tips & trucs

Product Portrait 1.11618 + 1.11619

Intercoolerslang

Andere Producten uit het productassortiment van het merk DT Spare Parts

Pr
od

uc
t P

or
tra

it 
06

.2
01

8 
N

L 
· 1

8.
05

.2
01

8

2.15606

Intercoolerslang 

vervangen 20589123

1.11600    

Intercoolerslang

vervangen 488368        

2.15179

Intercoolerslang

vervangen 8149800           

6.35510

Intercoolerslang

vervangen 74 20 953 255             

4.81476     

Intercoolerslang

vervangen 906 528 5182                                                   

DT Spare Parts
Het totaalassortiment van het merk DT Spare Parts biedt 
alle onderdelen voor een reparatie en het onderhoud van 
bedrijfsvoertuigen. Het constant hoge kwaliteitsniveau is bereikt 
door compromiloos de kwaliteit te borgen en de constante 
produktverbetering binnen de kaders van het Diesel Technic 
Quality System (DTQS). Verdere informatie: www.dtqs.de

Uw persoonlijke voordelen: 
▪ Alles uit één enkele bron: 35.000 producten
▪ Informatie: 30 productcatalogi
▪ Ondersteuning: geavanceerde onlinediensten
▪ Vertrouwen: 24 maanden garantie
▪ Newsletter: de laatste Info

Verdere informatie:  
http://benefits.dt-spareparts.com

www.dt-web.tv

Producten van het mark DT Spare Parts vindt u bij geautoriseerde distributiepartners en op www.dt-spareparts.com.

http://benefits.dt-spareparts.com

Kijk en ontdek uw persoonlijke voordelen:

http://dtpi.de/2.15606
http://dtpi.de/2.15606
http://dtpi.de/1.11600
http://dtpi.de/1.11600
http://dtpi.de/2.15179
http://dtpi.de/2.15179
http://dtpi.de/4.81476
http://dtpi.de/4.81476
http://dtpi.de/6.35510
http://dtpi.de/6.35510
http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/1.11618
http://dtpi.de/1.11619

