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Na de oliewissel of bij vermoeden van lekkage moet het oliepeil in de  
automatische versnellingsbak worden nagekeken. Er is standaard geen  
oliepeilstok voor de versnellingsbak voorzien.

febi bilstein heeft de oplossing!
Oliepeilstok voor automatische 
versnellingsbak 722.8
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De vulleiding bevindt zich in de  
motorruimte  (Afb. 1).

Moet het oliepeil in een Mercedes-Benz 
met automatische versnellingsbak 722.8 
nagekeken worden? Geen probleem!

De vuldop van de vulleiding is met 
een zekering beveiligd tegen toeval-
lig openen (Afb. 2).

passend voor:
Mercedes-Benz 
Automatische versnellingsbak 722.8
Vergel. nr. 168 589 01 21 00

Oliepeilstok voor automatische 
versnellingsbak febi nr. 49581
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Na de meting van het oliepeil moet de oliepeilstok 
meteen worden verwijderd. De vuldop kan meteen 
opnieuw worden beveiligd met borgpen febi 44204.

Registreer u nu voor de officiële nieuwsbrief van febi bilstein en ontvang automatisch de recentste technische 
info’s in uw mailbox. U vindt meer informatie op: www.febi.com
Vraag naar onderdelen van  febi bilstein. Het volledige aanbod vindt u op: www.febi-parts.com

Vergel. nr. 140 991 00 55 

Sluitstuk voor oliepeilstok
febi nr. 44204

Bereik bij 80 ºC

Bereik bij 50 ºC

Voor de meting moet de schijf van de borgpen met passend gereedschap worden losgebroken, de borgpen moet  
verwijderd worden en de vuldop moet er worden afgehaald (Afb.3). 

Bij het  controleren van het oliepeil moet de oliepeilstok tot aan de aanslag in de vulleiding worden gebracht. Omdat de 
vulleiding in de verschillende modellen verschillende lengtes heeft is het mogelijk dat een gedeelte van de oliepeilstok 
uit de leiding uitsteekt. (Afb. 4)

43

De oliepeilstok heeft een schaalverdeling van 1 tot 12.

De meting van het oliepeil kan zowel bij 50 °C gebeuren 
(schaalwaarde 2 tot 4) als bij 80 ° C  
(schaalwaarde 5 tot 7) gebeuren.

Opgelet!


