
Opbouw van het 3/2-weg ventiel

Energievoorziening

Energielevering

 1

 2 

Vervangd

Wabco: 571 040 000 0

Suitable for

DAF F 55, CF 65 II, Bus 

Iveco EuroTrakker, AD/AT Trakker 

Mercedes-Benz Atego/Econic 

Mercedes-Benz L-Series  

Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / 
Setra S 200-/S 300-Series 

Mercedes-Benz O 500-Series /  
Setra S 400-/S 500-Series 

Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series 

Renault Trucks 

Trailer Fruehauf, SAF 

Productbeschrijving

Hoogte: max. 87mm

Breedte: max. 55mm

Nominale maat: NS 7

Werkingstype:  pneumatisch

Werkdruk: max. 10 bar

Regeldruk: 3 bar

Bedrijfstemperatuur:  -25° up to +80°C

Ventilatie 

Stuurklep
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Product info:

Het 3/2-ventiel 6.65196 van het merk DT Spare Parts staat bekend 

om zijn hoogstaande verwerking van individuele onderdelen en 

om zijn perfecte pasvorm. Aan de hand van het 12-puntentestplan 

dat voor dit product gebruikt wordt, werd de klep beoordeeld 

op een feilloze werking, correcte afmetingen en andere optische 

eigenschappen om een probleemloze werking te garanderen. 

3/2 ventielen worden gebruikt in meerdere gebieden in combinatie 

met luchtdruksystemen. Verbonden ladingen worden gecontroleerd 

door de drukslang te verbinden of los te koppelen.

Product Portrait 6.65196

3/2-weg ventiel, 

replaces Wabco: 571 040 000 0

http://dtpi.de/?id=6.65196
http://dtpi.de/?id=6.65196
http://www.dt-spareparts.com/


De oorzaak van een verontreinigd luchtdruksysteem moet 

opgespoord en hersteld worden alvorens een nieuw 3/2-ventiel te 

monteren. Om te voorkomen dat verbindingen door elkaar gehaald 

worden, dienen ze gemarkeerd te worden voor het demonteren.

De afdichtingen zouden vervangen moeten worden om lekkage 

te voorkomen. De luchtslangen mogen geen knikken vertonen 

zodat een goede luchtstroom gegarandeerd blijft. Om de 

schroeven en luchtverbindingen te monteren, mag het opgegeven 

aandraaimoment niet overschreden worden zodat schade aan de 

schroefdraad voorkomen wordt.

Tips & trucs
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3/2-weg ventiel, 

replaces Wabco: 571 040 000 0

Andere artikelen voor het 3/2-weg ventiel - art. nr. 6.65196
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1.11146

Ontluchtingsventiel

vervangen 

1423078

www.dt-web.tv

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

1.22394     

Niveauventiel 

vervangen Wabco 

464 007 010 0             

2.12371    

Overstroomventiel

vervangen Renault 

74 21 458 307,

Volvo 20715052,                     

21022032, 21458307

4.60680 

Voetremventiel 

vervangen Wabco

461 315 008 0                 

2.44072            

Aanhangerregelventiel 

vervangen Wabco

973 009 002 0                                                             

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

Onderdelen en gedrukte catalogi van het merk DT Spare Parts 

verkrijgt u via uw lokale dealer. Maak ook gebruik van de 

digitale productcatalogi en de online-snelzoekfunctie op 

www.dt-spareparts.com en van de mobiele website. 

Producten van het merk DT Spare Parts vindt 
u bij geautoriseerde distributiepartners en op 
http://newsletter.dt-spareparts.com
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