
VERSNELLINGSBAK RUILMODULATOR VERVANGING 
COMPLEET NAAR WENS INCLUSIEF DE VOERTUIG 
SPECIFIEKE SOFTWARE!

Versnellingsbak ruilmodulator vervanging compleet naar wens
Het maakt niet uit voor welk voertuigmerk en het maakt niet uit hoeveel; wij werken uitsluitend met 
originele ZF/Wabco onderdelen. Daarnaast bieden wij u altijd bij de vervanging van een ruilmodulator 
twee mogelijkheden!

Reparatieset voor (ruil)modulator zonder regeleenheid (excl. elektronica)

Onderste deel zonder regeleenheid voor GS3 en GS3.3.
Alleen mechanisch/pneumatisch gedeelte.

OE-nr.:    1618626 (DAF), 42540199 (Iveco), 
  81.32690.6015 (MAN), 6009298006 (ZF)

WH.-nr.:   58.01.8048

Complete ruilmodulator met mechaniek, besturing en individuele programmering 
(voertuig specifieke software)

Wij hebben een uitgebreid assortiment van ruilmodulatoren op voorraad.
Neemt u contact met ons op; wij geven u graag advies. 
Bij het vervangen van een ruilmodulator maken wij u het werk eenvoudiger.
Wij leveren uw ruilmodulator inclusief de passende software, bepaald op 
basis van chassisnummer en voertuiggegevens.

Dat betekent voor u:
• Geen tijdrovende software programmering meer nodig
• Revisie alleen met originele onderdelen
• Alles bij één leverancier
• Inbouwen en wegrijden

Meerdere modulatoren uit voorraad direct leverbaar. (Voertuig specifiek geprogrammeerd 1 dag extra levertijd!)
Eenvoudig. Zeker. Snel. 

Het noemen van namen, productgroepen en merken dient alleen voor het vergelijken en sorteren van onze artikelen. 
Prijsveranderingen onder voorbehoud. 

Voertuig specifiek GS 3.0 Voertuig specifiek GS 3.3

MAN 58.03.8000 58.03.8001

DAF 58.01.8049 58.01.8050

Iveco 58.02.8000 58.02.8001
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AANVRAAGFORMULIER VOOR UW INDIVIDUELE 
MODELATOR PROGRAMMERING

Voertuig gegevens

Voertuig fabrikant:

Voertuig type/versie:

Chassisnummer:

Motornummer/versie:

Overbrenging achteras1:

Afrolomtrek banden2: (m):

Kilometerstand (km):

Gegevens versnellingsbak

Type versnellingsbak:

Stuklijst nummer:

Serie nummer:

Klantnummer/Bedrijfsnaam:

Verkeerde of ontbrekende gegevens kunnen leiden tot uitval en in het ergste geval tot schade aan de versnellingsbak!
Hierbij verklaar ik de juiste gegevens ingevuld te hebben.

Datum, plaats en handtekening:

Graag het ingevulde formulier naar ons terug sturen.

1 Deze gegevens vindt u op het typeplaatje op de achteras.
2 Mocht u niet de mogelijkheid hebben om deze waarde te bepalen, geeft u dan de bandenmaat op.


