
Vervangd

51.10300.6023

Suitable for 

MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 

MAN Bus / Neoplan

Product info:

Het doel van injectieleidingen is om de brandstof van de injectiepomp 

naar de brandstofinjectoren van de verbrandingsmotor te transporteren. 

Het is daarbij belangrijk dat de injectieleidingen geen drukverlies 

of belemmeringen van de stroming hebben. De injectieleidingenset 

3.92001 van het merk DT Spare Parts wordt gekenmerkt door zijn 

precieze kromming, optimale pasvorm en bewezen staalkwaliteit. 

De injectieleidingenset 3.92001 wordt voorgemonteerd geleverd met 

klemmen van hittebestendig Viton. Gesmede moeren zorgen voor een 

stevige bevestiging aan de desbetreffende bevestigingspunten.

Product Portrait 3.92001

Verstuiverleidingenset

Klem met hittebestendig Viton

Gesmede moer
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http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/3.92001
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/3_92001


5.94240 

Verstuiverleidingenset

vervangen 1394857

4.10435

Verstuiverleiding vervangen 

Bosch: F 00R 000 294

4.10314 

Verstuiverleiding 

vervangen 403 070 0434

6.33404 

Verstuiverleiding 

vervangen 52 00 583 51

Het is belangrijk dat de leidingenset zonder spanning wordt 
geïnstalleerd. Hiervoor moeten enkele onderdelen worden 
gedemonteerd. De individuele leidingen dienen niet te worden 
gedemonteerd. Het is mogelijk om de leidingenset in zijn geheel 
te installeren. 

Alle installatiemoeren van de injectieleidingen dienen met de hand 
te worden geïnstalleerd, om spanning te voorkomen. De leidingenset 
mag niet worden gebogen, daar dit interne schade in de leidingen 
veroorzaakt. De montagebeugel dient na de installatie te worden 
afgesteld. De uiteindelijke proefrit dient als lektest.
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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

www.dt-web.tv

Product Portrait 3.92001

Verstuiverleidingenset

Andere Producten uit het productassortiment van het merk DT Spare Parts

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://dtpi.de/5.94240
http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://dtpi.de/3.92001
http://dtpi.de/5.94240
http://dtpi.de/4.10435
http://dtpi.de/4.10435
http://dtpi.de/4.10314
http://dtpi.de/6.33404
http://dtpi.de/4.10314
http://dtpi.de/6.33404
http://www.dtqs.de

