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Vervangd

MAN 81.30715.6156

Passend voor 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Productbeschrijving 

Binnendiameter: 40 mm 

Diameter boorgat: 23,81 mm 

Aantal terminals: 2

Samenstelling van de koppelingscilinder:Product info:

Wanneer het koppelingspedaal wordt bediend, zorgt 

de beweging van de zuiger ervoor dat er druk wordt 

opgebouwd in de hoofdcilinder van de koppeling, die 

door de hydraulische leiding naar de hulpcilinder wordt 

geleid. Van hieruit wordt de druk doorgegeven aan het 

ontkoppelingsmechanisme, dat de koppeling opent en 

zo de aandrijving van de motor naar de transmissie 

onderbreekt. 

Positiesensoren op de hoofdcilinder zorgen voor een 

grotere efficiëntie en precisie bij de overbrenging van het 

vermogen, waardoor een grotere veiligheid, comfort en 

emissiebeheersing wordt gewaarborgd.

Braamvrije zuigerlagervlakken en hoogwaardige 

afdichtingsmaterialen garanderen een lange levenscyclus.

Product Portrait 3.41108

Koppelingscilinder, met sensor
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http://dtpi.de/3.41108
http://www.dt-spareparts.com/
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/3_41108


Product Portrait 3.41108

Koppelingscilinder, met sensor

Voor de montage moeten de afdichtingen van de aansluitkabels 
worden vervangen. Als de apparatuur verontreinigd of te laat 
voor onderhoud is, moet deze worden vervangen. Let op: Gebruik 
alleen goedgekeurd materiaal. Controleer het pedaalsysteem op 
beschadigingen en werking.

Controleer ook de werking van de elektrische activering en 
luchttoevoer. Krassen en knikken op luchtkanalen of elektrische 
contacten kunnen storingen veroorzaken. Het systeem moet dan 
worden ontlucht en worden opgesteld zoals vereist voor het 
specifieke voertuig.
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www.dt-web.tv

Andere Producten uit het productassortiment van het merk DT Spare Parts

DT Spare Parts
Het merk DT Spare Parts uit Duitsland biedt een compleet assortiment 
aan voertuigonderdelen en -accessoires aan met 24 maanden 
garantie – of ze nu voor trucks, aanhangers, bussen, transporters, 
auto’s, landbouwvoertuigen, bouwvoertuigen of marine of industriële 
toepassingen. De gegarandeerde merkkwaliteit wordt bewerkstelligd 
door de consistente productoptimalisatie en voortdurende 
kwaliteitswaarborging binnen het raamwerk van het 
Diesel Technic Quality System (DTQS).

Meer informatie: www.dtqs.de
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Koppelingscilinder  

vervangen 002 295 0406

3.41107

Koppelingscilinder  

vervangen  

FTE: MKG23852.1.1

7.18313

Koppelingscilinder  

vervangen 4128 5311

2.30008

Koppelingscilinder 

vervangen 20835246

1.13088

Koppelingscilinder  

vervangen 1754943

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:

http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://dtpi.de/3.41108
http://www.dtqs.de
http://dtpi.de/4.61986
http://dtpi.de/3.41107
http://dtpi.de/7.18313
http://dtpi.de/2.30008
http://dtpi.de/1.13088
http://dtpi.de/4.61986
http://dtpi.de/3.41107
http://dtpi.de/7.18313
http://dtpi.de/2.30008
http://dtpi.de/1.13088

