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Het merk DT® Spare Parts biedt een compleet programma met meer

Remschijven dienen ter vermindering van de snelheid en worden

dan 30 000 verschillende reservedelen voor vrachtwagens, trailers en

met name bij zwaar beladen bedrijfswagens zeer zwaar belast.

bussen, onder andere ook alle courante remschijven.

Remschijven zijn aan de wielnaaf bevestigd en vormen een contactvlak voor de remblokken. Door wrijving van de remblokken aan de

De van hoogwaardige materialen vervaardigde producten van het

remschijf wordt kinetische energie in thermische energie omgezet.

merk DT® voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en garanderen

Optimaal geconstrueerde verbindingselementen zorgen ervoor, dat

een lange levensduur.

de thermische energie van de remschijf wordt afgevoerd. Op grond
van hun ideale rangschikking kan ook wanneer men de rem volledig
doortrapt, de remschijf niet kromtrekken.

DT-Technic Info
Remschijven van het merk DT® hebben een optimaal op de

legeringsadditieven dragen bij aan een verhoogde slijtvastheid en

remblokken afgestemde oppervlaktekwaliteit. Daardoor wordt een

verminderen de scheurvorming. Exacte pasafmetingen zorgen voor

grote remmende werking en een zo gering mogelijke slijtage van

een eenvoudige montage van de remschijven op de wielnaaf.

beide componenten gegarandeerd.
Het omvangrijke DT-assortiment voor de reminstallatie biedt naast
Iedere DT-remschijf wordt automatisch gekeurd en uitgebalanceerd

alle gangbare remschijven en de bijbehorende remblokken ook de

om een compensatie van de radiale krachten te garanderen. Speciale

passende inbouw- en montagesets.
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Constructie van een remschijf, getoond
aan de hand van het voorbeeld van
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DT-nr. 4.63996:
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Boringen ter bevestiging aan de wielnaaf

2

Ventilatiegleuven ter koeling

3

Verbindingselementen voor de warmteafvoer
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Minimumdikte

5

Batch-codering

6

DT-markering

DT-remschijven zijn voorzien van een batch-codering ten behoeve
van de traceerbaarheid van het productieproces, de DT-markering incl.
artikelnummer en de minimumdikte (in millimeters). Bij het bereiken
van deze minimumdikte moet de remschijf onmiddellijk worden
vervangen om een optimale remwerking te kunnen blijven garanderen.
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Hebben wij uw belangstelling gewekt?
Neemt u dan contact op met de verantwoordelijke distributiebedrijf van de DIESEL TECHNIC GROUP.

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

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

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
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