
Product Portrait 4.65501

Schakelapparaat, schakelpook

vervangd Kongsberg: 629582AM

Product info:

Schakelapparaat 4.65501 genereert, afhankelijk van de versnelling 

die de bestuurder vooraf kiest, de hydraulische signalen die nodig 

zijn voor het schakelen.

Een luchtdichte aluminium behuizing, geproduceerd door 

middel van een hogedrukproces, bevat vier uiterst nauwkeurig 

vervaardigde schakelzuigers. Deze schakelzuigers zijn met 

kwalitatief hoogwaardige afdichtingselementen geseald tegen 

het weglekken van het hydraulische middel. Twee druksensoren 

bewaken de verplichte werkdruk. Het oliereservoir bevat de 

benodigde olietoevoer voor een betrouwbare werking. Een 

rubberen huls voorkomt het binnendringen van vocht en vuil.

Opbouw van het schakelapparaat

Rubberen huls

Afdichtings onderdelen 

Zuiger

 1

 2 

Vervangd
Mercedes-Benz 000 260 5998 
Mercedes-Benz 000 260 7898

Suitable for 
Mercedes-Benz Atego/Econic
Mercedes-Benz Actros/Antos/
Arocs/Axor

Productbeschrijving
Bedrijfsmiddel:  Minerale olie
 Hoogte: 242 mm
Schroefdraad: M18 x 1,5

Aansluiting  
druksensor:  M10 x 1 
Zuigerdiameter:  2 x 24 mm, 
  2 x 26 mm

Oppervlakteruwheid  

van zuiger: Rz 3.5

Materiaalpakkingen:  NBR
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 4 Druksensor 4.62966

Oliereservoir 4.63902 5
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http://dtpi.de/4.65501
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/4.65501
http://dtpi.de/4.62966
http://dtpi.de/4.63902


Het is belangrijk dat de versnellingsbak voor het demonteren 
van het schakelapparaat in neutraal gezet wordt. Koppel 
daarna eerst de toevoerleiding los en ontkoppel vervolgens de 
elektrische stekkeraansluitingen. Tijdens de laatste demontagestap 
worden de hydraulische leidingen verwijderd. De installatie 
wordt in omgekeerde volgorde uitgevoerd. Daarbij dienen de 
aandraaimomenten voor montage in acht genomen te worden. Nu 
kan het hydropneumatische circuit ontlucht worden. Zorg dat de 
conus van de ontluchtingsklep niet vervormd of vuil is.

Het ontluchtingsapparaat dient altijd gevuld te zijn en stil te staan, 
zodat er geen mengsel van hydraulische vloeistof en lucht ontstaat. 
In het ideale geval staat het volledig gevulde ontluchtingsapparaat 
ongeveer zes uur stil alvorens het wordt ontlucht.
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Andere Producten uit het productassortiment van het merk DT Spare Parts
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4.65500

Schakelapparaat vervangen 

Kongsberg: 626662AM

4.65502   

Schakelapparaat vervangen 

Kongsberg: 629862AM   

4.65503

Schakelapparaat vervangen 

Kongsberg: 630388AM        

3.53220

Regeleenheid, schakel- 

mechanisme vervangen  

Kongsberg: 627496AM              

4.65518     

Schakelapparaat vervangen 

Kongsberg: 626661AM                         

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

Uw persoonlijke voordelen: 
▪ Alles uit één enkele bron: 40.000 producten
▪ Informatie: 30 productcatalogi
▪ Ondersteuning: geavanceerde onlinediensten
▪ Vertrouwen: 24 maanden garantie
▪ Newsletter: de laatste Info

Verdere informatie:  
http://benefits.dt-spareparts.com

www.dt-web.tv

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:
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