
Substitue

MAN 81.25101.6501  

MAN 81.25101.6661  

MAN 81.25101.6685  

MAN 81.25101.6747 

Adequado para 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Detalhes do produto

Para tráfego à direita

Com luzes diurnas permanentes

Ajuste de altura manual

Com luz de LED de estacionamento

Peso: 4,3 Kg 

Forma acoplada: H7 

Parâmetros: PY21W, H21W, LED 

Lâmpadas necessárias: 2x H7 24V (2.27227) 

  1x PY21W 24V (2.27232) 

  1x H21W 24V (1.21583) 

Iluminação com feixe  
de cruzamento / feixe  
de estrada: 103 Lux / 140 Lux
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Estrutura do farol

Lente de farol principal,  

esquerda 3.31027

Vedação

Condutor de luz de LED  

para estacionamento

Refletor 

Caixa 

Tampa

Unidade LED 3.32075
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Informação de produto: 

Nos faróis 3.31016 e 3.31017, o padrão de iluminação necessário 

ao feixe de estrada e feixe de cruzamento é gerado agrupando os 

feixes de luz.

Para dirigir com segurança, especialmente no escuro, é necessária 

a utilização de faróis de alto desempenho. Os principais faróis 

3.31016 e 3.31017 são certificados sob a norma ECE 112 e 

produzem um padrão de iluminação de alta qualidade. Além do 

feixe de estrada e de cruzamento, estes faróis também executam 

as funções das luzes intermitentes, luzes diurnas permanentes e 

luzes de estacionamento. Com vedação entre o alojamento e o 

vidro do farol, assim como sobre as conexões impedem a entrada 

de umidade.

Product Portrait 3.31016

Farol principal, esquerdo
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http://dtpi.de/3.31016
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/3.31016


3.31027  

Lente de farol principal, 

esquerda substituir  

Hella 9ES 354 987-091

3.31017 

Farol principal, direito

substituir 81.25101.6748

3.32075 

Unidade LED substituir 

81.25908.0476

3.31015

Farol principal, direito,  

sem lâmpada substituir  

81.25101.6682

3.31014 

Farol principal, esquerdo,  

sem lâmpada substituir  

81.25101.6681

Ao trocar o faroll, é recomendado substituir por um farol novo com 
lâmpadas novas de alta qualidade para obter o máximo de saída de 
luz. Antes da instalação, o conector e o cabo do veículo devem ser 
verificados visualmente quanto a danos e corrosão. Quando instalar 
o novo farol, deve-se ter atenção para que ele não fique esticado e 
fique alinhado à estrutura do farol. 

Depois de verificar todas as funções do farol, a lâmpada deve ser 
instalada com o auxílio de um dispositivo de instalação, conforme 
as especificações do fabricante. Isto é necessário para iluminar 
perfeitamente a estrada no escuro sem cegar os demais motoristas.
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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

www.dt-web.tv

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

http://benefits.dt-spareparts.com

Descubra suas vantagens pessoais:

Outros produtos da gama de produtos da marca DT Spare Parts

Product Portrait 3.31016

Farol principal, esquerdo

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

