
Opbouw van de koppelingsplaat
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Tanden

Toplaag

Veer toplaag
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Vervangd

Sachs: 1878 003 768

Suitable for

Volvo FH/FM/FMX/NH 

9/10/11/12/13/16

Renault Truck

Productbeschrijving

Diameter: 400 mm

Torsiedemper

Popnagel

Afdekplaat

Naaf
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Product info: 

Met de koppelingsplaat kunt u zonder schokken optrekken en snel 

schakelen. De koppelingsplaat bevindt zich tussen het vliegwiel en 

de drukplaat en vormt de verbinding tussen motor en aandrijving.

De koppelingsplaat 2.30299 van DT Spare Parts is aan weerszijden 

voorzien van een slijtlaag van hoge kwaliteit, die op een onderplaat 

is geklonken. De toegepaste toplaag voldoet aan de nieuwste 

milieunormen en zorgt voor een optimale balans tussen prestatie 

en levensduur. De vering garandeert dat het draaimoment bij het 

optrekken storingsvrij wordt opgebouwd en de toplaag gelijkmatig 

slijt. Dankzij de inzet van zes torsieveren  worden schommelingen in 

het toerental en draaimoment van de motor gereduceerd. Bovendien 

worden zo ook het geluid en de slijtage van de versnellingsbak 

gereduceerd.
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Product Portrait 2.30299

Koppelingsplaat, vervangen Sachs: 1878 003 768

http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/2_30299/index.html
http://dtpi.de/?id=2.30299
http://www.dt-spareparts.com/


Bij de inbouw van de koppelingsplaat moet men er beslist op letten 

dat de plaat met behulp van een montagedoorn ten opzichte van 

de motor  optimaal is uitgericht en in het vliegwiel is gecentreerd. 

De naafprofielen moeten in principe worden ingevet, om deze  

gemakkelijk over de aandrijfas te kunnen verschuiven.

De toplagen moeten vetvrij zijn, om te voorkomen dat de koppeling 

niet pakt. In diverse voertuigen moet de koppeling na montage  

eerst met behulp van een aanleerprocedure in bedrijf worden 

genomen, om  te garanderen dat hij optimaal functioneert.  

Ook de  slijtwaarden moeten in sommige voertuigen worden  

gereset, om de mate van slijtage van de koppeling te  kunnen 

volgen.

Tips & trucs
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Andere artikelen voor de koppelingsplaat art. nr. 2.30299
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2.10742

Vliegwiel 

vervangen 

20441568          

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

2.30249     

Tussenring 

vervangen Sachs 

3459 018 004                    

2.30394    

Koppelingsplaat 

vervangen Sachs

1878 004 128

                          

2.30343 

Ontkoppelingsvork 

vervangen Renault

74 08 172 031,

Volvo 8172031                                 

2.30370            

Drukgroep,  

met druklager 

vervangen Sachs

3483 034 135                                                                  

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

Onderdelen en gedrukte catalogi van het merk DT Spare Parts 

verkrijgt u via uw lokale dealer. Maak ook gebruik van de 

digitale productcatalogi en de online-snelzoekfunctie op 

www.dt-spareparts.com en van de mobiele website. 

Producten van het merk DT Spare Parts vindt 
u bij geautoriseerde distributiepartners en op 
http://newsletter.dt-spareparts.com
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