
Product Portrait 2.14660

Turbo, met pakkingset

Vervangd

20728220 

Suitable for 

Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 

D 13 A/B/C

Productbeschrijving

Totale hoogte: 289 mm 

Buitendiameter  
luchtaansluiting drukzijde: 74 mm 

Buitendiameter  
luchtaansluiting aanzuigzijde: 106 mm 

Schroefdraad olieaansluiting: M8 x 1,25 

Schroefdraad uitlaatflens: M10 x 1,5 

Schroefdraadafstand  
uitlaatflens: 26 mm 

Buitendiameter  
uitlaataansluiting: 122 mm 

Toebehoren: 1x afdichting 2.14212,  
 1x afdichting 2.14207,  
 1x afdichting 2.14208 

Gewicht: 20,7 kg

Constructie van de turboladerProduct info:

Turboladers bestaan uit twee stromingsmachines; een 

turbine en een compressor die op een gezamenlijke 

as zijn geplaatst. De compressor zuigt verse lucht aan, 

welke vervolgens door de inlaatluchtkoeler wordt geperst 

om af te koelen en vervolgens met tot 2 bar in de 

verbrandingskamer. 

De laaddruk moet vervolgens weer worden aangepast aan 

de bedrijfsomstandigheden van de motor. Daarom wordt 

de uitlaatstroom met behulp van het laaddrukregelventiel 

door de turbines geleid naar de uitlaatinstallatie. 

De turbolader is gebalanceerd op 100.000 min-1 

en is onderworpen aan een heetgastest bij reële 

bedrijfsomstandigheden.
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Voordat de turbolader wordt vervangen, moet de oorzaak van de 
schade worden vastgesteld. Welke gevolgschade is veroorzaakt? 
Bevinden zich vreemde voorwerpen of motorolieafzettingen 
in het aanzuigkanaal? Reinig het aanzuigkanaal en vervang 
indien nodig de inlaatluchtkoeler. Afzettingen van motorolie in 
de inlaatluchtkoeler kunnen schade aan de motor veroorzaken. 
Opgezogen motorolie verbrandt op ongecontroleerde wijze,  
waarbij de motor bovenmatig kan draaien. Controleer vervolgens  
de smeermiddelleiding op lekdichtheid en vervuiling. 

Pas de turbolader aan de montagedelen aan, draai de behuizing 
waar nodig en monteer met de meegeleverde afdichtingen. Ververs 
tot slot de motorolie en controleer en vervang indien nodig het 
luchtfilter.
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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
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Andere artikelen uit het productaanbod van het merk DT Spare Parts

www.dt-web.tv

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

http://benefits.dt-spareparts.com

Kijk en ontdek uw persoonlijke voordelen:
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