
Opbouw van de ABS sensor

Ribbelbuis

Sensorkop

Connector

Montagevet/huls
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Vervangd

Wabco: 441 032 921 0

Suitable for

MAN Bus/Neoplan

Mercedes-Benz Atego/Econic

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor

Mercedes-Benz O 500-Series/

Setra S 400-/S 500-Series

Productbeschrijving

Lengte: 3010 mm

Kabeldiameter: 4,4 mm

Ribbelbuis diameter: 10 mm

Sensorhuls diameter: 15,9 mm

Lengte van de sensorhuls: 54,3 mm

Elektrische weerstand 1200 ohm

Kabelmateriaal: PUR

Isolatieweerstand > 10 mohm

Kabel

Inductiespoel

Huls

5

6

7

Product info: 

De 4.63786 ABS-sensor wordt gekenmerkt door de kwalitatief 

hoogwaardige afwerking, wat deze sensor zeer duurzaam maakt.  

De sensorkop heeft een corrosiebestendige, roestvrijstalen huls. 

Deze is verbonden aan de synthetische sensorkop, waar de 

inductiespoel op schokbestendige en isolerende wijze ingegoten 

is. Een synthetische ribbelbuis beschermt de sensorkabel tegen 

beschadigingen. Zelfs de connector biedt duurzame bescherming 

tegen milieu-invloeden, dankzij de met zilver gecoate contacten,  

die ontworpen zijn voor lage overgangsweerstanden. De complete 

set wordt geleverd met montagevet en een klembus passend voor 

de montage.
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Product Portrait 4.63786

ABS sensor, replaces Wabco: 441 032 921 0

http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_63786/index.html
http://dtpi.de/?id=4.63786
http://www.dt-spareparts.com/


De montagesteunen van de sensorkop moeten voorafgaand aan 

de montage van de nieuwe ABS-sensor gereinigd worden. Ook 

moet alle roest verwijderd worden met behulp van schuurpapier. De 

klembus moet ingevet worden met het meegeleverde montagevet. 

Alleen met behulp van het vet kan de sensor zo ver als nodig in de 

ABS-ring gedrukt worden. 

Het gemak waarmee de sensor in de lagerhuls geschoven wordt 

is belangrijk, omdat de axiale excentriciteit van de ABS-ring de 

noodzakelijke speling bepaalt. De sensorkabel en de ribbelbuis 

moeten zonder spanning gemonteerd worden, zodat de kabelbinders 

de sensorkabel niet beschadigen of buigen. De ondersteunende 

bekabeling moet tijdens de montage van de contactplug vastklikken 

om te voorkomen dat er vocht in komt.

Tips & trucs

Product Portrait 4.63786

ABS sensor, replaces Wabco: 441 032 921 0

Andere artikelen voor de ABS sensor - art. nr.4.63786
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4.63781

Klembus 

vervangen Wabco

899 760 510 4

www.dt-web.tv

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

1.21658     

ABS sensor 

vervangen Wabco 

441 032 922 2             

2.25332    

ABS sensor, type A 

vervangen Wabco

441 032 386 0                    

6.61904

ABS sensor 

vervangen Knorr

0 486 000 071                                

3.37100           

ABS sensor, links 

vervangen Knorr

0 486 000 238                                                                  

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
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