
Opbouw van de koelwaterslang

Vervangd

Scania: 1790071 

Scania: 2038638

Suitable for

Scania P-/G-/R-/T-Series

Productbeschrijving

Binnendiameter: 20/26/32 mm

Wanddikte: 4/5 mm

Toepassing: koelsysteem
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Slang 

Bevestigings-/montagepunten

Verbindingselement

Bescherming tegen schaafplekken 4

Product Portrait 1.11664

Koelwaterslang

Product info: 

Koelwaterslangen zijn verbindingselementen tussen koeler en 

de bijhorende aggregaten. In hun toepassingsgebied worden ze 

blootgesteld aan een permanente trilling en aan schommelende 

temperaturen en brandstoffen.

Koelwaterslangen van het merk DT Spare Parts onderscheiden 

zich door elasticiteit, stabiliteit en een lange levensduur. 

De slang bestaat uit nauwkeurig vervaardigde, individuele 

componenten die perfect op elkaar afgestemd zijn. 

De bescherming tegen schaafplekken zorgt voor extra 

houdbaarheid. Strikt gedefinieerde, vooropgestelde afmetingen 

en beperkte toleranties worden nageleefd om een optimale 

doorstroming te garanderen.

http://dtpi.de/%3Fid%3D6.37026
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/1_11664/index.html
http://dtpi.de/?id=1.11664


Wij adviseren, bij de artikelvernieuwing vervanging alle 

noodzakelijke montageklemmen te vernieuwen. Vertoont het 

gedemonteerde artikel schaafplaatsen of een lekkage op grond 

van een verkrampte inbouwpositie, dan moet de montageplaats 

getoetst worden. Het is belangrijk, het bedrijfsmiddel op 

verontreiniging, bv. door motorolie of Ad-Blue te controleren. 

Bij vervuiling moeten er reinigings-/spoelwerkzaamheden in het 

koelsysteem uitgevoerd worden. Het artikel moet vrij van spanning 

met de passende klemmen resp. houders gemonteerd worden. 

Niet vrijgegeven klemmen kunnen het artikel beschadigen en 

een lekkage kan het gevolg zijn. Na de proefrit dient er nog een 

dichtheidsproef plaats te vinden. Ook de inbouwpositie dient 

daarbij nagekeken te worden.

Tips & trucs

Bijkomende artikelen voor de koelwaterslang art.-nr. 1.11664

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

1.11290

Expansietank

vervangen Scania 

1370707                

1.11245

Radiateur 

vervangen Scania 

1527653 

1.11656

Koelwaterslang

vervangen Scania 1755948 

1.11234

Slangklem

vervangen Scania 

1466073 

1.11238

Slangklem 

vervangen Scania 1466101

DT
DE

 · 
Pr

od
uc

t P
or

tra
it 

12
.2

01
6 

DE
 · 

Re
v 

1.
0 

· 2
01

61
12

2

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

Onderdelen en gedrukte catalogi van het merk DT Spare Parts 

verkrijgt u via uw lokale dealer. Maak ook gebruik van de 

digitale productcatalogi en de online-snelzoekfunctie op 

www.dt-spareparts.com en van de mobiele website. 

Producten van het merk DT Spare Parts vindt 
u bij geautoriseerde distributiepartners en op 

http://newsletter.dt-spareparts.com
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Koelwaterslang

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