
Constructie van de ventilatormotor

Ventilator

Stator

Rotor

Koolborstelhouder

 1

 2 

Vervangd

Mercedes-Benz 001 830 5708 

Mercedes-Benz 001 830 5708 05 

VW 2D1 959 101 A

Suitable for 

VW Crafter / LT II 

LT II 1997-2007 

Mercedes-Benz Sprinter 

Sprinter 901/902/903, 904/905 

Productbeschrijving

Nominale spanning: 12 V

Nominale stroom: 20 A

Nominaal vermogen: 240 W

Snelheid: 3700 r/min

Draairichting:   Linksom (tegen  

  de klok in)

ø Ventilator: 146 mm

Hoogte ventilator: 70,5 mm

Aantal lamellen  
(ventilator):  48 units

ø Montagegat: 3 x 5,0 mm

Lengte van  

adapterkabel:  210 mm

Toebehoren: 3 montageschroeven, 

 1 aansluitkabel 

Behuizing met  

bevestigingsopeningen

Condensafvoer
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Product info:

De ventilatiemotor 4.68600 wordt gekenmerkt door hoogwaardig 

vakmanschap. De afzonderlijke onderdelen worden gemaakt volgens 

de nieuwste technieken en zijn uitstekend op elkaar afgestemd. 

Hierdoor worden de exacte installatie, de optimale luchtafvoer,  

het geluidsniveau en de economische levensduur gegarandeerd.  

De ventilator is gemaakt van hoogwaardig plastic en gebalanceerd 

om het geluidsniveau laag te houden en de economische levensduur 

te verlengen.

Product Portrait 4.68600

Ventilatiemotor, replaces Valeo: 698382

http://dtpi.de/4.68600
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/4.68600
http://dtpi.de/4.68600


Voordat de ventilatormotor wordt teruggeplaatst, moet de 
montageplek worden gecontroleerd op de aanwezigheid van 
water/vochtsporen. Ventilatiemotoren raken vaak beschadigd 
door binnendringend water. Het binnenfilter dient te worden 
gecontroleerd en afhankelijk van de bevindingen te worden 
vervangen. Een vervuild binnenfilter kan leiden tot thermische 
overbelasting van de ventilatormotor. Een ventilatormotor die 
belemmerd wordt, kan defectraken en als gevolg daarvan  
geluid produceren.   

De adapterkabel mag ook niet onder spanning staan. Bovendien 
mag de stroomkabel geen schuurplekken hebben. De condensafvoer 
moet zodanig zijn aangelegd dat mogelijke condens kan worden 
afgevoerd. Tijdens het proefdraaien moet de draairichting 
overeenkomen met de richting van de pijl op het ventilatorwiel. 
Een verkeerde draairichting kan inhouden dat de elektradraden zijn 
omgewisseld en de ventilator niet van stroom voorzien wordt.

Tips & trucs

Product Portrait 4.68600

Ventilatiemotor, replaces Valeo: 698382

Gelijkaardige artikelen uit het productassortiment van het merk DT Spare Parts
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1.22317

Ventilatiemotor

vervangen Bosch  

0 130 111 184

1.22309     

Weerstand,  

interieurventilatie 

vervangen 1738098            

5.62050  

Weerstand

vervangen Hella  

9ML 351 029-381                 

3.82052

Ventilatiemotor 

vervangen Bosch 

0 130 111 130                

2.76034            

Regelaar, ventilatiemotor 

vervangen Hella  

5HL 351 320-801                                                       

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/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:

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: 35.000 producten
▪ Informatie: 30 productcatalogi
▪ Ondersteuning: geavanceerde onlinediensten
▪ Vertrouwen: 24 maanden garantie
▪ Newsletter: de laatste Info

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