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Válvula de purga de ar

Substitue
1515098
Adecuado para
Scania P-/G-/R-/T-Series
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series
Scania 4-Series
Scania L-/P-/G-/R-/S-Series
Detalhes do produto

Informação de produto:

Altura:

máx. 53,5 mm

Largura:

máx. 15 mm

Peso:

0,06 kg

Rosca:

M10 x 1.0 6H

Largura horizontal:

SW 17

Estructura de la válvula de alivio

Esta válvula de purga, que está diretamente conectada ao
common rail, pode ser usada para o ventilar depois da instalação

1 Rosca M10 x 1.0

3 Parafuso de sangria

de uma nova unidade de filtro de combustível. Protege-se a

2 Pino de segurança

4 Ventilação de ar com

abertura de poeira e sujeira usando-se a tampa protetora ligada

opção de conexão

à válvula.
Baseando-se em um plano de ensaio de 9 pontos usado para este
produto, a válvula é avaliada quanto a um funcionamento perfeito,
dimensões corretas e demais características óticas para assegurar
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uma operação livre de erros.
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Válvula de purga de ar

Dicas & Truques
Para prevenir mal funcionamento e vazamentos da válvula, deve-se
usar a vedação correta durante a montagem. Deve ser apertada
com o torque especificado pelo fabricante.
Para purgar o componente, o adaptador adequado deve ser
empurrado para a válvula de purga e o fluido coletado em um
tanque de captação através de uma mangueira aprovada, de
preferência transparente. Isto evita que o combustível vá para os
componentes próximos e no meio ambiente. A mangueira também
permite que as partículas de ar no sistema sejam detectadas.
Também é preciso garantir que o ar tenha sido completamente
expelido do sistema para assegurar um perfeito funcionamento.
A lavagem de acordo com as exigências do fabricante é necessária
caso existam contaminantes no sistema de combustível.

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
Seus benefícios pessoais:
▪ Tudo de uma só fonte: 40.000 produtos
▪ Informação: 30 catálogos de produtos
▪ Suporte: serviços on-line sofisticados
▪ Confiança: garantia de 24 meses
▪ Newsletter: recentes notícias
Mais informações: http://benefits.dt-spareparts.com
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Válvula de purga de ar,

substituir 2057206

substituir 1423078

retarder substituir
74 03 092 597

Descubra suas vantagens pessoais:

http://benefits.dt-spareparts.com

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

