
Vervangd

MAN 81.25101.6501  

MAN 81.25101.6661  

MAN 81.25101.6685  

MAN 81.25101.6747 

Suitable for 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Productbeschrijving

Voor rechtsrijdend verkeer

Met dagrijlicht

Handmatige hoogteverstelling

Met LED-parkeerlicht

Gewicht: 4,3 Kg 

Vorm van behuizing: H7 

Parameters: PY21W, H21W, LED 

Benodigde lampen: 2x H7 24V (2.27227) 

  1x PY21W 24V (2.27232) 

  1x H21W 24V (1.21583) 

Verlichting  
dimlicht / grootlicht: 103 Lux / 140 Lux
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Structuur koplamp

Koplampglas, links 3.31027

Afdichting

Lichtgeleider voor LED-parkeerlicht

Reflector

Behuizing 

Beschermkap

LED-eenheid 3.32075
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Product info:

Bij de koplampen 3.31016 en 3.31017 wordt het benodigde 

lichtpatroon voor het grootlicht en het dimlicht gegenereerd door 

de lichtstralen te bundelen.

Om veilig te kunnen rijden, vooral in het donker, is het nodig om 

kwalitatief hoogwaardige koplampen te gebruiken. De koplampen 

3.31016 en 3.31017 zijn gecertificeerd onder ECE-norm 112 en 

genereren een hoogwaardig verlichtingspatroon. Naast groot- en 

dimlicht fungeren deze koplampen ook als knipper-, dagrij- en 

parkeerlicht. Afdichting tussen de behuizing en het glas van de 

koplamp, alsook op de verbindingen, zorgt dat er geen vocht in 

kan komen.

Product Portrait 3.31016

Koplamp, links

http://dtpi.de/3.31016
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/3.31016


3.31027  

Koplampglas, links

vervangen Hella 9ES 354 

987-091

3.31017 

Koplamp, rechts  

vervangen 81.25101.6748

3.32075 

LED-eenheid vervangen 

81.25908.0476

3.31015

Koplamp, rechts, zonder  

gloeilamp vervangen  

81.25101.6682

3.31014 

Koplamp, links, zonder  

gloeilamp vervangen  

81.25101.6681

Bij het verwisselen van de koplamp wordt aanbevolen om de 
nieuwe koplamp te voorzien van nieuwe, kwalitatief hoogwaardige 
lampen voor de maximale lichtopbrengst. Voorafgaand aan het 
plaatsen moet de aansluiting en de kabel van het voertuig visueel 
worden gecontroleerd op schade en corrosie. Bij het plaatsen van 
de nieuwe koplamp moet er op worden gelet dat er geen spanning 
op komt te staan en dat hij is uitgelijnd met het frame van de 
koplamp. 

Nadat alle functies van de koplamp zijn gecontroleerd moet de 
lamp worden geplaatst met behulp van een installatieapparaat, in 
overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. Dit is nodig 
om te zorgen dat de weg perfect wordt verlicht zonder dat andere 
weggebruikers worden verblind.
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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

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:

Product Portrait 3.31016

Koplamp, links

Andere Producten uit het productassortiment van het merk DT Spare Parts

http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/3.31016
http://dtpi.de/3.31027
http://dtpi.de/3.31027
http://dtpi.de/3.31017
http://dtpi.de/3.31017
http://dtpi.de/3.32075
http://dtpi.de/3.31014
http://dtpi.de/3.31015
http://dtpi.de/3.32075
http://dtpi.de/3.31014
http://dtpi.de/3.31015

