Product Portrait 1.12856

Ontluchtingsventiel

Vervangd
1515098
Suitable for
Scania P-/G-/R-/T-Series
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series
Scania 4-Series
Scania L-/P-/G-/R-/S-Series
Productbeschrijving

Product info:

Hoogte:

max. 53,5 mm

Breedte:

max. 15 mm

Gewicht:

0,06 kg

Schroefdraad:

M10 x 1.0 6H

Sleutelwijdte:

SW 17

Constructie ontluchtingsventiel

Dit ontluchtingsventiel, dat rechtstreeks aan de common rail is
bevestigd, kan worden gebruikt om te ontluchten nadat een nieuw

1 M10 x 1.0 schroefdraad

3 Ontluchtingsschroef

brandstoffilter is geplaatst. De opening is beschermd tegen stof en

2 Veiligheidspal

4 Ontluchtingsopening met

vuil door middel van de eindkap die aan het ventiel is bevestigd.

aansluitmogelijkheid

Aan de hand van het 9-punts testplan dat voor dit product wordt
gebruikt, is het ventiel beoordeeld op een feilloze werking,
juiste afmetingen en andere optische eigenschappen om een
probleemloze werking te garanderen.
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Ontluchtingsventiel

Tips & trucs
Om fouten en lekken van het ventiel te voorkomen, moet de juiste
afdichting worden gebruikt bij de montage. Het dient met het door
de fabrikant aangegeven aandraaimoment gemonteerd te worden.
Om het artikel te ontluchten, moet de passende adapter op het
ontluchtingsventiel worden gedrukt en moet de vloeistof worden
opgevangen in een opvangtank via een, het best transparante,
goedgekeurde slang, . Dit voorkomt dat de brandstof in
aangrenzende onderdelen en het milieu terechtkomt. De slang
zorgt ook dat lucht in het systeem wordt opgemerkt. Er moet
ook voor worden gezorgd dat de lucht volledig uit het systeem
is gepompt om voor een foutloze werking te verkrijgen.
Spoelen volgens de voorschriften van de fabrikant is vereist als
er verontreinigingen aanwezig zijn in het brandstofsysteem.

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: 40.000 producten
▪ Informatie: 30 productcatalogi
▪ Ondersteuning: geavanceerde onlinediensten
▪ Vertrouwen: 24 maanden garantie
▪ Newsletter: de laatste Info
Verdere informatie:
http://benefits.dt-spareparts.com

Andere artikelen uit het productaanbod van het merk DT Spare Parts
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Ontluchtingsventiel

Ontluchtingsventiel

Ontluchtingsventiel,

vervangen 2057206

vervangen 1423078

retarder vervangen
74 03 092 597

Kijk en ontdek uw persoonlijke voordelen:

http://benefits.dt-spareparts.com

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

