
Samenstelling van de veerremcilinder

Membraancilinder

Veermechanisme

Gaffelkop

Zuigerstang

Ontluchtingsgat 
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Vervangd

81.50410.6566

Suitable for

MAN

Productbeschrijving

M16 x 1,5 

M22 x 1,5 

Ls: 65 mm 

Lp: 75 mm 

Type 24/30

Membraan

Drukveren

Zuiger

Persluchtaansluitingen

Ontluchtingsventiel

Mechanisch lossysteem
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Product info: 

De gecombineerde veerremcilinder 3.74016 wordt gekenmerkt  

door zeer goede prestaties en een lange levensduur. Dit product 

wordt onderworpen aan in totaal 12 verschillende kwaliteits-

controles. Een van de speciale functies is de interne ontluchting,  

die oorkomt dat vocht en vuil de veerruimte binnendringen. 

De speciale aluminium behuizing en de zink-nikkelcoating  

bieden optimale corrosiebescherming, terwijl de geharde  

gaffelkop zorgt voor een lange levensduur en een veilig  

gebruik. De veerremcilinders van DT Spare Parts zijn voorzien  

van type- en aansluitingsmarkeringen en andere informatie,  

zoals het aandraaimoment voor de noodontgrendelingsschroef.

Product Portrait 3.74016

Veerremcilinder,  

replaces Wabco: 925 421 540 0

http://dtpi.de/3.74016
http://www.dt-spareparts.com/


Het item staat onder druk vanwege een voorgespannen veer. 

Voorafgaand aan verwijdering/installatie moet de binnenvering van 

de cilinder beveiligd worden door de spoel los te draaien. Het item 

kan verwijderd/geïnstalleerd worden als dit ontspannen is en niet 

onder druk staat. Draai de spoel er na de installatie weer in. Let 

tijdens de installatie op de montagepositie van het item.

Het ontluchtingsgat aan de voorste membraanremcilinder moet 

omlaag wijzen, zodat het condenswater eruit kan lopen. Verwijder 

alle plastic pluggen uit het onderste ontluchtingsgat. Vervang altijd 

beide remcilinders per as voor optimale remprestaties. Voer na elke 

vervanging een visuele inspectie en functiecontrole uit onder alle 

gebruiksomstandigheden.

Tips & trucs
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Gelijkaardige artikelen uit het productassortiment van het merk DT Spare Parts
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2.40610

Veerremcilinder

vervangen 21596227       

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

1.18885    

Veerremcilinder 

vervangen 1446042

5.70303  

Veerremcilinder 

vervangen 1686001

                          

6.64082

Veerremcilinder 

vervangen 74 20 533 192                     

10.14402       

Veerremcilinder

vervangen 

02.032.75.40.0

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

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
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