
Construção do compressor

Conexão de ar

Cabeçote do cilindro 1.18558
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Substitue

Knorr: K003960

Adequado para 

Scania 4-Series 

Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series 

Scania P-/G-/R-/T-Series 

Detalhes do produto

Capacidade cúbica: 608cm³

Número de cilindros: 2

Perfuração x curso do pistão: 88 x 50 mm

Pressão de operação: 13 bar

Conexão de pressão de óleo: M12x1,5

Conexões de água de refrigeração: M18x1,5

Conexão do orifício de alimentação n.° 1: M26x1,5

Saída da conexão n.° 2: M22x1,5

Suporte do compressor: flange 

Intrusão para bomba da servo direção: sim

Lubrificação: lubrificação de pressão

Velocidade: 3.000 rpm

Placa da válvula 1.18560

Flange para bomba de 
alimentação 1.12097
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Flange de fixação

Virabrequim 1.18528
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Dispositivo de marcha  
lenta 2.94423
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Informação de produto: 

O equipamento de relantim do compressor 1.18493 controla a 

taxa de libertação no caso de ser necessario menos ar. Uma bomba 

de alimentação pode ser montada por flange diretamente no 

compressor. O virabrequim é forjado. Todas as superfícies sujeitas  

a elevado stress são endurecidas por indução para minimizar  

o desgaste e a deteriorização. As bielas são feitas de alumínio  

fundido. As lâminas de válvula são feitas de um tipo especial de  

aço inoxidável que garante flexibilidade. Todas essas medidas 

garantem que o compressor tenha uma vida útil muito mais longa. 

Itens semelhantes da gama de produtos da marca DT Spare Parts
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Product Portrait 1.18493

Compressor, replaces Knorr: K003960
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Antes de substituir o compressor, deve-se identificar porque o 

compressor antigo parou de funcionar. O compressor pode ter 

parado de funcionar devido a uma crescente perda de ar do 

veículo ou trailer, resultando em uma sobrecarga do compressor. 

Em segundo lugar, o ar externo extraído pode levar a um desgaste 

crescente nos anéis do pistão, reduzindo o desempenho do 

compressor e afetando a distribuição do óleo. Se a linha da  

válvula de marcha lenta apresentar coque, isso irá impedir que  

a válvula de marcha lenta funcione. Isso também pode impedir  

que o compressor funcione.

Ao instalar um novo compresso, recomendamos substituir os 

cartuchos de filtro de ar, pois geralmente os cartuchos são afetados 

se um compressor estiver defeituoso. Além disso, a admissão de 

ar deve ser verificada quanto a vazamentos e danos, bem como a 

condição do filtro de ar.  
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www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

Você encontra os produtos da marca DT Spare Parts nos parceiros de distribuição autorizados e em www.dt-spareparts.com.
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DT Spare Parts

A gama completa de produtos da marca DT Spare Parts oferece 

todas as peças de reposição para reparos e manutenção de 

veículos comerciais. O elevado nível de qualidade constante é 

conseguido através de intransigentes controles de qualidade 

e a otimização contínua do produto no âmbito do Sistema de 

Qualidade Technic Diesel (DTQS). Mais informações sobre a 

www.dtqs.de

Peças de reposição e catálogos impressos da marca DT Spare Parts 

poderão ser adquiridos através dos revendedores especializados 

locais. Utilize também os catálogos digitais de produtos e a busca 

rápida-online em www.dt-spareparts.com, bem como o Site 

móvel. 

Peça agora mais informações e o Newsletter: 

http://newsletter.dt-spareparts.com
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