
Afb. Artikel-
nummer

Omschrijving Toepassing Specificaties Toelichting bijzonderheden

A AL512563 Alligator Tubeless 
ventiel PW 42MS/11,3 
SW11 plastic ring

Zeer geschikt voor caravans, 
campers, lichte bestelwagens 
en aanhangers. Tubeless 
hogedruk ventiel is messing 
vernikkeld. Geschikt voor 
zowel stalen- als lichtmetalen 
velgen. 

A-kwaliteit, lengte 42 mm, maximale 
druk 14 bar.               De plastic ring 
onder de moer beschermt de lak van 
de velg. Diameter ventielgat 11,3mm. 
Geproduceerd volgens ETRTO nor-
men.

Aanhaal moment moer 3-5Nm

B 5623300 Wonder Tubeless 
hogedruk ventiel PW 
TR600HP

Zeer geschikt voor caravans, 
campers, lichte bestelwagens 
en aanhangers. Geschikt voor 
zowel stalen- als lichtmetalen 
velgen. 

A-kwaliteit, lengte 43 mm, maximale 
druk 5,5 bar. Diameter ventielgat 
11,3mm. Geproduceerd volgens 
ETRTO normen.

C 5632140 Alligator Tubeless 
ventiel PW CVV-40

Zeer geschikt voor caravans, 
campers, lichte bestelwagens 
en aanhangers. Geschikt voor 
zowel stalen- als lichtmetalen 
velgen. 

A-kwaliteit, lengte 40 mm, hogedruk 
ventiel CVV-40, maximale druk 7 bar. 
Diameter ventielgat 11,3mm. Gepro-
duceerd volgens ETRTO normen.

Voor de montage van een CVV-ventiel is geen gereedschap nodig. 
Smeer wat montagepasta op het CVV-ventiel en druk deze dan 
met de vinger in de velg. Bij het verwijderen van het CVV-ventiel 
eerst de groene plastic ring doorknippen en dan het CVV-ventiel 
met een ventiel hefboom uit de velg trekken.

D 5632150 Alligator Tubeless 
ventiel PW CVV-47

Zeer geschikt voor caravans, 
campers, lichte bestelwagens 
en aanhangers. Geschikt voor 
zowel stalen- als lichtmetalen 
velgen. 

A-kwaliteit, lengte 47 mm, hogedruk 
ventiel CVV-47, maximale druk 7 bar. 
Diameter ventielgat 11,3mm. Gepro-
duceerd volgens ETRTO normen.

Voor de montage van een CVV-ventiel is geen gereedschap nodig. 
Smeer wat montagepasta op het CVV-ventiel en druk deze dan 
met de vinger in de velg. Bij het verwijderen van het CVV-ventiel 
eerst de groene plastic ring doorknippen en dan het CVV-ventiel 
met een ventiel hefboom uit de velg trekken.

E 5632160 Alligator Tubeless 
ventiel PW CVV-60

Zeer geschikt voor caravans, 
campers, lichte bestelwagens 
en aanhangers. Geschikt voor 
zowel stalen- als lichtmetalen 
velgen. 

A-kwaliteit, lengte 60 mm, hogedruk 
ventiel CVV-60, maximale druk 7 bar. 
Diameter ventielgat 11,3mm. Gepro-
duceerd volgens ETRTO normen.

Voor de montage van een CVV-ventiel is geen gereedschap nodig. 
Smeer wat montagepasta op het CVV-ventiel en druk deze dan 
met de vinger in de velg. Bij het verwijderen van het CVV-ventiel 
eerst de groene plastic ring doorknippen en dan het CVV-ventiel 
met een ventiel hefboom uit de velg trekken.

OVERZICHT HOGE DRUK VENTIELEN


