
Opbouw van de compressor

Luchtaansluiting

Cilinderkop 1.18558
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Vervangd

Knorr: K003960

Suitable for 

Scania 4-Series 

Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series 

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

Productbeschrijving

Cilinderinhoud: 608cm³

Aantal cilinders: 2

Boorgat × zuigerslag: 88 x 50 mm

Werkdruk: 13 bar

Oliedrukaansluiting: M12x1,5

Koelwateraansluitingen: M18x1,5

Toevoerpoortaansluiting nr. 1: M26x1,5

Aansluiting nr. 2 uitlaat: M22x1,5

Compressormontage: flens

Aandrijfas voor stuurbekrachtigingspomp: ja

Smering: druksmering

Snelheid: 3000 omw/min

Ventielplaat 1.18560

Flens voor toevoerpomp 
1.12097
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Bevestigingsflens

Krukas 1.18528
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Inrichting voor stationair 
draaien 2.94423
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Product info:

De stationair draaiende apparatuur op compressor 1.18493 stuurt de 

opbrengst aan wanneer er minder lucht vereist is. Een toevoerpomp 

kan door middel van een flens direct op de pomp gemonteerd 

worden. De krukas is gesmeed. Alle hoogbelaste oppervlakken zijn 

inductief gehard om slijtage te minimaliseren. De verbindingsstangen 

zijn gemaakt van drukgegoten aluminium. De ventielbladen zijn 

vervaardigd uit een speciaal soort roestvrij staal dat zorgt voor 

flexibiliteit. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat de compressor 

een veel langere levensduur heeft.

Gelijkaardige artikelen uit het productassortiment van het merk DT Spare Parts
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Product Portrait 1.18493

Compressor, replaces Knorr: K003960
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http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/?id=1.18493
http://dtpi.de/?id=3.75003
http://dtpi.de/?id=3.75000
http://dtpi.de/?id=4.65217
http://dtpi.de/?id=2.44820
http://dtpi.de/?id=3.75000
http://dtpi.de/?id=3.75003
http://dtpi.de/?id=4.65217
http://dtpi.de/?id=2.44820


Alvorens een compressor vervangen wordt, dient vastgesteld te 

worden waarom de oude compressor niet meer functioneert. De 

compressor functioneert wellicht niet meer vanwege een verhoogd 

luchtverlies van het voertuig of de trailer. Dit leidt tot overbelasting 

van de compressor. Ten tweede kan de ingenomen buitenlucht 

leiden tot een verhoogde slijtage van de zuigerveren. Dit vermindert 

de prestaties van de compressor en heeft invloed op de olietoevoer. 

Als de leiding naar het stationair draaiende ventiel verstopt is, 

verhindert dit de werking van het stationair draaiende ventiel.  

Dit kan ook de werking van de compressor verstoren.

Als een nieuwe compressor wordt geïnstalleerd, raden we aan om 

ook de luchtfilterpatronen te vervangen. Deze zijn vaak aangetast 

als een compressor defect is. Daarnaast dient de luchttoevoer 

gecontroleerd te worden op lekkages en beschadigingen. Ook  

de toestand van het luchtfilter dient gecontroleerd te worden.
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www.dt-web.tv

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

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

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

Product Portrait 1.18493

Compressor, replaces Knorr: K003960
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