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türkçe  Siparişle ilgili uyarılar
Bu sayfada, siparişiniz için gereken bütün  
bilgileri bulacaksınız.

Katalogda üretim programımızın sadece bir kısmı yer almaktadır. 
İhtiyacınız olan contaları üretim programımızda bulamamanız  
halinde, teklif talebinizi bekliyoruz.

 

1  Yeni sunumlar ve değişiklikler 
Kataloğun iç kısmındaki motor tiplerinde  
yeni sunumlar/değişiklikler, bu sembolle 
işaretlenmiştir.

 

2  Dipnotlar 
Dipnotlar, ilgili sayfanın altında açıklanmaktadır. 
Diğer dipnotları, kataloğun sonundaki katlanır 
kapak sayfasında bulabilirsiniz.

3 Contanın delik çapı 

4 Yapı şekli/malzeme 
  
   72–75

5 Radyal mil keçelerinin ölçüleri 
 İç çap x dış çap x derinlik
 32 x 47 x 10

 

6  Ürün grupları 
Conta setlerinin ve tek contaların tanım rakamları 

 01  Motor revizyon setleri (tam setler)
 02  Başlık setleri
 03 Tek bir silindir ünitesi için setler
 04 Montaj kiti, kompresör
 08  Krank gövdesi setleri
 10  Yağ karteri setleri
 11  Egzos setleri
 12  Subap gövde setleri
 14  Silindir kafası cıvata setleri
 15  Subap kapağı setleri
 18 Subap kapakları
 40 + 41  Keçeler
 50 + 51 Flanş contaları
 61 Silindir kafası contaları
 70 Subap gövdesi contaları
 70 Just seal it
 71 Diğer contalar
 81 Radyal mil keçeleri

7 Motor başına adet

8 Set içerikleri

Silindir kapak contası hariç

Entegreli mil keçesi

Egzos boru contası

Yağ karteri contası hariç

Silindir kafası kapak  
contası hariç

Silindir kapak contasında  
kertik sayısı

Silindir kapak contasında  
diş sayısı

Silindir kapak  
contasında delik sayısı

Conta seti

Silindir kafası

Silindir kafası cıvataları

Silindir kafası kapağı

Subap gövdesi contaları

Emme

Egzos

Yağ karteri

Mil keçeleri

Subap gövdesi  
yalıtımıyla birlikte

Mil keçesiyle  
birlikte Krank mili

Şanzıman tarafı

Alın tarafı

Sette yer almaz

Sızdırmazlık maddesi 
Reinzosil

Yapım yılı

Otomobil modeli
Şasi numarası

Şasi No. .... öncesi

Şasi No. .... sonrası

Motor kodu/Motor numarası

Motor numarası .... öncesi

Motor numarası .... sonrası

Krank mili 

Eksantrik mili  

9 REINZ-Numarası 
 Kataloğun iç kısmındaki ürün çeşitlerinde yeni sunumlar/ 
 değişiklikler, mavi ile işaretlenmiştir.

  Taşıt üreticilerinin numaraları 
 OE numaraları, karşılaştırma amaçlı kullanılmaktadır. 
 REINZ-Numarası: 61-34280-00 (büyük) 
 OE-Numarası:: 03C 103 383 D (küçük)

  Cıvata modeli

 Sembol açıklaması 



  Dipnotlar ve simgeler

1 Silindir kafası kapağı tamir takımı

2 Direksiyon kutusu contası

3 Silindir gömleği sızdırmazlık seti

4 Yağ soğutucu contası

5 Yağ filtresi contası

6
Emme/egzos manifoldu  
sızdırmazlık seti

7 Emme/egzos manifoldu contası

8 Triger kayışı gerdirici contası

9 Turboşarj sızdırmazlık seti

10 Emme manifoldu gövde contası

11 Yağ haznesi contası

12 Subap gövdesi yalıtımıyla birlikte

13 Krank mili keçesiyle birlikte

14 Krank mili keçesi hariç

15 Subap kapağı contasıyla birlikte

16 Silindir gömleği keçeleriyle birlikte

17 Silindir gömleği keçeleri hariç

18 Tek silindir kafası için

19 Çok katlı silindir kafası contasıyle birlikte

20 Yağ karteri contasıyla birlikte

21 Şanzıman türü düz vitesli

22 Şanzıman türü otomatik

23 Yağ karteri malzemesi çelik döküm

24 Yağ karteri malzemesi çelik sac

25 Silindir kafası kapak  malzemesi çelik döküm

26 Silindir kafası kapak malzemesi çelik sac

27 Klimalı araçlar için

28 Klimasız araçlar için

29 Seviye kontrollu araçlar için

30 Seviye kontrolsuz araçlar için

31 Silindir kafası kapak  malzemesi aluminyum

32 Silindir kafası kapak  malzemesi alu-döküm

33 Silindir kafası kapak malzemesi lastik

34 Silindir kafası kapak malzemesi plastik

35 entegreli  Wedi içerir

36 Silindir kafası kapağı

37 Segman

38 Wedi şanzıman hariç

39 Çelik iç bilezikli

40 Direksiyon kutusu contasıyla birlikte

41 Graphit ZKD ile birlikte

42 MLS ZKD ile birlikte

43
Yağ karteri contası  
yumuşak malzemeli

44 Yağ karteri contası lastik

45 Krank mili bloğu pik döküm

46 Döküm taşıyıcı

47 Alu-döküm blok için

48 Pik döküm blok için

49 Tek parçalı

50 6 delikli flanş

51 Motor bloğu malzemesi aluminyum

52 Motor bloğu malzemesi alu-döküm

53 Motor bloğu malzemesi pik döküm

54
Sadece modifiye silindir  
gömlekli motorlar için

57 Sızdırmazlık seti, enjeksiyon memesi

58 Tamir takımı

59 Yağ karteri malzemesi plastik

A Dış

AS Egzos tarafı

ES Emme tarafı

H Arka

I İç

0 Üst

U Alt

V Ön
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