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A marca DT® Spare Parts oferece um sortimento completo com mais 

de 30 000 diferentes peças de reposição para caminhões, trailers e 

ônibus, entre elas todos as bombas d‘água, seus jogos de reparo e 

componentes individuais.

Os produtos da marca DT® fabricados com material de alta qualidade 

satisfazem as altas exigências de qualidade e garantem uma longa 

vida útil.

As bombas d‘água servem para circular o fluido no circuito de arrefe-

cimento de acordo com as necessidades do sistema, evitando assim 

um superaquecimento do motor. Elas são acionadas pelo virabrequim 

através de uma correia em V, correia PK ou por engranagens.

A vida útil de bombas d‘água depende extremamente da qualidade 

do líquido de arrefecimento (água + aditivo), do estado e do bom 

funcionamento dos agregados vizinhos, assim como de uma monta-

gem especializada.

Informação DT-Technic

Os rolamentos das bombas d‘água foram aperfeiçoados para os esfor-

ços de aceleração e rotação da correia acionadora.

Vedações de anéis de deslize são a parte principal de todas as bombas 

d‘água, eles devem ser de altíssima qualidade para evitar vazamentos. 

O assentamento preciso das vedações de anéis de deslize são efetua-

dos sob pressão na carcaça das bombas d‘água e evitam através da 

utilização de um meio de vedação especial que eles se dobrem ou 

se soltem. As molas adaptadas à vedação garantem uma força de 

pressionamento correta dos discos de anéis de deslize compostos de 

carbeto de silício.
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As pás do rotor das bombas d‘água-DT foram aperfeiçoadas da 

melhor forma para alcançar uma alta efciência no fluxo do fluido de 

arrefecimento e, assim, uma boa efciência. As antigas pás em metal 

fundido ou aço são substituídas nas aplicações modernas por pás 

em material sintético (PPS, X-TEL). O menor peso destas pás evita 

a formação de espaços vazios nos líquidos (a chamada cavitação) e 

minimiza a carga do rolamento.

Elementos das bombas d‘água

Carcaça

Rotor de pás

Vedação de anel deslizante

Eixo da bomba d‘água

Rolamento da bomba d‘água
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Está interessado?

Então entre em contato com a empresa distribuidora do Grupo DIESEL TECHNIC.

DIESEL TECHNIC (M.E.) FZE
Dubai / U.A.E. 
dubai@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.ae

DIESEL TECHNIC FRANCE SARL
Noyal sur Vilaine / France 
france@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.fr

DIESEL TECHNIC BENELUX B.V.
Nieuwkuijk / Netherlands 
benelux@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.nl

DIESEL TECHNIC DO BRASIL LTDA.
Maringá-Paraná / Brazil 
brasil@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.com.br

DIESEL TECHNIC AG
Shanghai Rep. Office / China
china@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.cn

DIESEL TECHNIC AG
(Headquarters)
Wehrmannsdamm 5-9
27245 Kirchdorf / Germany 
Tel.  +49 4273 89-0 
Fax  +49 4273 89-89 
info@dieseltechnic.com

DIESEL TECHNIC IBERIA, S.L.
Alcalá de Henares / Spain 
iberia@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.es
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