
Construção do motor do ventilador

Roda do ventilador

Estator

Rotor

Porta escovas

 1

 2 

Substitue

Mercedes-Benz 001 830 5708 

Mercedes-Benz 001 830 5708 05 

VW 2D1 959 101 A

Adequado para 

VW Crafter / LT II 

LT II 1997-2007 

Mercedes-Benz Sprinter 

Sprinter 901/902/903, 904/905 

Detalhes do produto

Tensão nominal: 12 V

Corrente nominal: 20 A

Saída nominal: 240 W

Velocidade: 3700 r/min

Sentido de rotação:  À esquerda  

  (anti-horário)

ø Roda do ventilador: 146 mm

Altura: 70,5 mm

Número de pás 
(roda do ventilador):  48 unidades

ø Orifício de montagem: 3 x 5,0 mm

Comprimento do cabo 

do adaptador:  210 mm

Acessórios: 3 parafusos de  

 montagem, 

 1 cabo de conexão 

Carcaça

Drenagem de condensação
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Informação de produto: 

O motor do ventilador 4.68600 se caracteriza pela sua alta  

qualidade de fabricação. Os componentes individuais são  

produzidos com a mais recente tecnologia e são perfeitamente 

adaptados entre si. Devido a isso, estão garantidas a instalação 

exata, saída de ar, geração de ruído e vida útil excelentes. A roda  

do ventilador é fabricada com plástico de alta qualidade e é 

balanceada, a fim de manter o baixo nível de ruídos e  

aumentar a vida útil.

Product Portrait 4.68600

Motor de ventilador, replaces Valeo: 698382

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


Antes de substituir o motor do ventilador, o local de montagem 
deve ser verificado quanto à presença de água/vestígios de 
umidade. Motores de ventilador são frequentemente danificados 
por infiltração de água. O filtro interno deve ser verificado e 
substituído, se necessário. Um filtro interno contaminado pode 
levar à sobrecarga térmica do motor do ventilador. Um motor 
de ventilador tenso e obstruído pode apresentar defeitos de 
funcionamento e, como resultado, ocasionar ruído.  

Da mesma forma, o cabo adaptador não deve estar tensionado. 
Além disso, deve ser assegurado que não existam marcas de 
desgaste no cabo elétrico. A drenagem da condensação deve ser 
colocada de tal forma que uma eventual condensação possa ser 
drenada. Durante o teste de funcionamento, o sentido de rotação 
deve ser o mesmo indicado pela seta na roda do ventilador. Se 
o sentido de rotação estiver incorreto, isso pode significar que a 
polaridade da linha eléctrica está invertida e o ventilador não  
teria nenhuma potência.

Dicas & Truques

Product Portrait 4.68600

Motor de ventilador, replaces Valeo: 698382

Itens semelhantes da gama de produtos da marca DT Spare Parts
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Motor de ventilador

substituir Bosch  

0 130 111 184

1.22309     

Resistência, ventilador 

do habitáculo 

substituir 1738098            

5.62050  

Resistência

substituir Hella  

9ML 351 029-381                 

3.82052

Fan motor 

substituir Bosch 

0 130 111 130                

2.76034            

Regulador, motor de 

ventilador substituir  

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

Você encontra os produtos da marca DT Spare Parts nos parceiros de distribuição autorizados e em www.dt-spareparts.com.

http://benefits.dt-spareparts.com

Descubra suas vantagens pessoais:

DT Spare Parts
A gama completa de produtos da marca DT Spare Parts oferece 
todas as peças de reposição para reparos e manutenção de 
veículos comerciais. O elevado nível de qualidade constante  
é conseguido através de intransigentes controles de qualidade 
e a otimização contínua do produto no âmbito do Sistema de 
Qualidade Technic Diesel (DTQS). Mais informações sobre a 
www.dtqs.de

Seus benefícios pessoais: 
▪ Tudo de uma só fonte: 35.000 produtos
▪ Informação: 30 catálogos de produtos
▪ Suporte: serviços on-line sofisticados
▪ Confiança: garantia de 24 meses
▪ Newsletter: recentes notícias

Mais informações: http://benefits.dt-spareparts.com
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