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Vervangd
Renault 74 20 742 610 
Volvo 20742610 
Volvo 22431886

Suitable for 
Renault Trucks Kerax DXi 13, C
Volvo FH/FM/FMX/NH 
9/10/11/12/13/16 D 13 A/B/C

Productbeschrijving
Lengte: 1049,6 mm
Hardheid: max. 750 HV
Draad: M10
Ruwheid 
oppervlakte: Ra 0,3
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Nokken

Aandrijfzijde
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Product info:

De nokkenas opent en sluit de in- en uitlaatkleppen van de motor 

op het juiste moment. Dit wordt bereikt via een exacte slag en een 

precies gedefinieerde volgorde.

De nokkenas wordt aangedreven door de krukas via tandwielen 

en distributieriemen. Met een overdrachtsratio van 2:1 draait de 

nokkenas half zo snel dan de krukas. De precieze vorm van de 

nokken is van cruciaal belang om te zorgen dat de openingstijd en 

de klepverplaatsing precies goed zijn. Het staal dat gebruikt wordt 

om ze te vervaardigen staat bekend om zijn hoge slijtvastheid. 

Door de nokkenas door middel van inductie te verharden worden 

microscheurtjes in het oppervlakte voorkomen en krijgt hij een 

langere levensduur. Daarnaast wordt de kwaliteit gegarandeerd 

door 3D-opnames en dynamische tests.   
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Als de nokkenas wordt vervangen, dan moeten de lagers ook 
worden vervangen en de aangesloten componenten goed worden 
nagekeken. Ze moeten ook worden gecontroleerd op correct 
functioneren nadat de nokkenas is afgesteld. Het is daarnaast 
belangrijk om de olievoorraad op de smeringspunten te controleren. 

Tijdens het opnieuw monteren moet worden gezorgd voor een 
correcte klepspeling, correcte koppel en de juiste aandraaivolgorde 
en uitlijning met de nokkenas (volgens de instructies van de 
voertuigfabrikant) om te voorkomen dat de nokkenas verkeerd 
wordt belast en vervolgens breekt. De nokkenas moet mogelijk 
ook worden aangepast aan het betreffende voertuigtype. Voor 
alle montagewerkzaamheden moet het gereedschap/speciale 
gereedschap dat door de voertuigleverancier is opgegeven worden 
gebruikt.

Tips & trucs
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Andere Producten uit het productassortiment van het merk DT Spare Parts
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Nokkenas

vervangen 1509917

 3.13208     

Nokkenas vervangen 

51.04400.6006         

4.67310

Nokkenas vervangen 

457 050 1301               

2.10715

Drijfstangbout 

vervangen 8192804        

2.91491          

Nokkenaslagerset 

vervangen 20999613 S                                                 

www.dt-web.tv

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

Producten van het mark DT Spare Parts vindt u bij geautoriseerde distributiepartners en op www.dt-spareparts.com.

DT Spare Parts
Het totaalassortiment van het merk DT Spare Parts biedt 
alle onderdelen voor een reparatie en het onderhoud van 
bedrijfsvoertuigen. Het constant hoge kwaliteitsniveau is bereikt 
door compromiloos de kwaliteit te borgen en de constante 
produktverbetering binnen de kaders van het Diesel Technic 
Quality System (DTQS). Verdere informatie: www.dtqs.de

Uw persoonlijke voordelen: 
▪ Alles uit één enkele bron: 35.000 producten
▪ Informatie: 30 productcatalogi
▪ Ondersteuning: geavanceerde onlinediensten
▪ Vertrouwen: 24 maanden garantie
▪ Newsletter: de laatste Info

Verdere informatie:  
http://benefits.dt-spareparts.com

http://benefits.dt-spareparts.com
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