
Composição da mangueira do radiador

Substitue

Scania: 1790071 

Scania: 2038638

Adeduado para

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

Detalhes do produto

Diâmetro interno: 20/26/32 mm

Espessura da parede: 4/5 mm

Aplicação: Sistema de arrefecimento

Mangueira

Ponto de fixação/ponto de montagem

Elemento de conexão
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 4    Proteção contra desgaste
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Product Portrait 1.11664

Mangueira do radiador

Informação de produto: 

Mangueiras do radiador são elementos de conexão entre 

radiador e os agregados correspondentes. Em sua área de 

aplicação, elas estão expostas a uma permanente vibração e 

oscilações de temperaturas.

Mangueiras do radiador da marca DT Spare Parts se 

caracterizam pela elasticidade, estabilidade e uma longa vida 

útil. A mangueira é formada por componentes individuais 

produzidos de forma precisa, que se adptam de forma perfeita 

uns aos outros. A proteção contra desgaste garante uma 

maior durabilidade. Especificações de dimensões rigorosas e 

tolerâncias estreitas são mantidas para assegurar um fluxo 

ideal.

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


Durante a troca do item, recomendamos trocar todas as braçadeiras 

de montagem necessárias. Se o item desmontado apresentar pontos 

de desgaste ou um vazamento provocado por um posicionamento 

de montagem sob tensão, o local de montagem deverá ser 

controlado. É importante, controlar os meios de operação quanto a 

sujeiras, por exemplo, através de óleo do motor ou Ad-Blue.

No caso de sujeira, deverão ser efetuadas lavagens de limpeza no 

sistema de arrefecimento. O item deverá ser montado sem tensão 

e com as braçadeiras apropriadas ou suportes. Braçadeiras não 

autorizadas podem causar danos ao item, o que pode provocar 

um vazamento. Após o teste de direção deve-se efetuar mais um 

controle de estanqueidade. Na ocasião, deve-se também controlar a 

posição de montagem.

Dicas & Truques

Mais itens para a mangueira do radiador Nº do Item 1.11664

www.dt-web.tv

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

1.11290

Tanque de expansão

substituir Scania 

1370707             

1.11245

Radiador 

substituir Scania 

1527653 

1.11656

Mangueira de radiador

substituir Scania 1755948

1.11234

Abraçadeira de mangueira

substituir Scania 1466073  

1.11238

Abraçadeira de mangueira

substituir Scania 1466101 
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DT Spare Parts

A gama completa de produtos da marca DT Spare Parts oferece 

todas as peças de reposição para reparos e manutenção de 

veículos comerciais. O elevado nível de qualidade constante é 

conseguido através de intransigentes controles de qualidade 

e a otimização contínua do produto no âmbito do Sistema de 

Qualidade Technic Diesel (DTQS). Mais informações sobre a 

www.dtqs.de

Peças de reposição e catálogos impressos da marca DT Spare Parts 

poderão ser adquiridos através dos revendedores especializados 

locais. Utilize também os catálogos digitais de produtos e a busca 

rápida-online em www.dt-spareparts.com, bem como o Site 

móvel. 

Peça agora mais informações e o Newsletter: 

http://newsletter.dt-spareparts.com
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Mangueira do radiador

Você encontra os produtos da marca DT Spare Parts nos parceiros de distribuição autorizados e em www.dt-spareparts.com.
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