
Product Portrait 4.69453

Wissermechanisme, zonder wissermotor

Vervangd

Mercedes-Benz 002 820 4441

Suitable for 

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor 

Mercedes-Benz Atego/Econic

Productbeschrijving 

Voor linkse besturing 

Schroefdraad:  M10 x 1,5-6g 

Conusdiameter:  11 mm 

Verbindingsstang motor: 51,4 mm 

Tuimelaar rechts:  69,4 mm 

Tuimelaar links:  43,7 mm

Product info:

Het wissermechanisme 4.69453 brengt de draaibeweging 

van de wissermotor over naar de wisserarmen. 

Het wissermechanisme bestaat uit 2 wisserarmvoeringen, 

diverse gekoppelde scharnierstangen en een beugel 

voor de motor. De afzonderlijke scharnierstangen 

worden bewogen door de draaibeweging van de 

motor. Deze beweging wordt overgebracht naar de 

wisserarmvoeringen, die ook verantwoordelijk zijn voor 

de constante beweging van de wisserarmen. Een huls 

beschermt de wisserarmvoeringen tegen stof en de 

moffen zijn gemaakt van gesinterd brons.

Opbouw van het wissermechanisme:

Mof trillingsdemper motor

Mof trillingsdemper wisserstangen

Moer (M 10)

Wisserarmvoering

Afdichting voering

Afdichting wisseraandrijfhevel

Mantelbuis

Korte wisserstang

Lange wisserstang

Wisseraandrijfhevel

Stofkap

Trillingsdemper wisserstangen 

Trillingsdemper motor

 1

 1

 5

 5
 5

 3

 3

 4

 4

 8

 8

 10

 10  10

 9

 9  9

 11

 11

 12

 12

 13

 13

 6 

 6 
 6 

 7 

 7 

 2 

 2 

http://dtpi.de/2.14660
http://www.dt-spareparts.com/
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_69453


Zet de ruitenwissers voor demontage naar de eindpositie. 
Demonteer eerst de wisserarmen en controleer de werking 
van de scharnieren/montagetanden. Demonteer dan de 
wissermotor, controleer de elektrische contacten. Demonteer het 
wissermechanisme en reinig de montagebeugels. 

Monteer nu de nieuwe wisserstang zonder spanning. Als het 
ruitenwissersysteem niet in de eindpositie is gezet voor de 
demontage, dan raden we aan om het wissermechanisme zonder 
wisserarmen te bedienen en dit vervolgens in de eindpositie te 
zetten. Nu kunnen de wisserarmen gemonteerd worden.

Tips & trucs
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Wissermechanisme, zonder wissermotor

Andere artikelen uit het productaanbod van het merk DT Spare Parts

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:

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

2.25183

Wisserblad vervangen 

SWF: 132 650

4.63605

Wissermotor vervangen 

SWF: 404 398 / LHD, 

005 820 9642

4.64320

Wisserbladset (2x 

2.25183) vervangen 

001 820 4745

4.63612

Wisserarm vervangen 

001 820 3744

3.35121

Ruitensproeierpomp 

vervangen Hella: 8TW 

006 849-091
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