
Opbouw van de Carterventilatiefiltersysteem

Polypropyleen randen

Filtermateriaal

Pakkingsgroef

Steun
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Vervangd

5 0420 9107

Passend voor

Iveco - PowerStar, EuroTech, EuroStar, 

Stralis, AD/AT/AS Stralis, EuroTrakker, 

AD/AT Trakker, Euromover

Iveco Bus - Citelis, CityClass, Crealis, 

Arway, Crossway, EuroClass,  

EuroRider, Evadys, Urbanway

Productbeschrijving

Lengte: 262 mm

Breedte: 139 mm

Hoogte: 28 mm

Gewicht: 450 g/m²

Filterefficiëntie: PM10 conform

ISO 16890

Product info: 

Het carterventilatiefilter 7.74104 onderscheidt zich door het uiterst 

efficiënte filtermateriaal en de uitstekende, nauwkeurige pasvorm.  

De polypropyleen rand zorgt voor voortdurende stabiliteit, zelfs bij 

hoge temperaturen. 

Het ventilatiefilter voorkomt dat ongefilterde gassen, verontreinigd 

met motorolie, vanuit de carter in de inlaat van de turbolader geleid 

worden. De olie die uit de lucht wordt gefilterd, wordt opnieuw 

opgenomen in de oliecirculatie. Op deze manier worden het 

olieverbruik en de totale emissies van de motor op efficiënte  

wijze gereduceerd.
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Product Portrait 7.74104

Filter, ontluchting krukasbehuizing

http://dtpi.de/?id=7.74104
http://www.dt-spareparts.com/


Voorafgaand aan de vervanging dient de slijtage van het verwijderde 

item beoordeeld te worden. Als er resten van gebruikte motorolie 

of restwater aanwezig zijn, dient ook de motorolie vervangen te 

worden. Het nieuwe item dient spanningsvrij gemonteerd te worden 

om te zorgen voor een optimale werking en afdichting. 

Controleer of de ontluchtingsopening in de afdekking werkt en 

of deze schoon is. Blaas door de ontluchtingsopening om dit te 

testen. De afdekking dient vervolgens gemonteerd te worden met 

het installatie-aanhaalmoment dat wordt voorgeschreven door de 

fabrikant.

Tips & trucs

Product Portrait 7.74104

Filter, ontluchting krukasbehuizing

Vergelijkbare items voor de carterventilatiefilter - art. nr. 7.74104

7.50871

Filter, ontluchting

krukasbehuizing

vervangen M+H: C 911 x-2

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

1.10790    

Filterset, ontluchting 

krukasbehuizing

vervangen 1486634               

7.50850

Pakking, ontluchting

krukasbehuizing

vervangen 0299 6234

                          

7.50872           

Filter, ontluchting krukasbe-

huizing, met pakkingen 

vervangen 5 0420 9107 S                                                   

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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