
Composição da disco de embreagem

Diâmetro

Dentes

Revestimento

Mola de borracha
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Substitue

Sachs: 1878 003 768

Adequado para

Volvo FH/FM/FMX/NH 

9/10/11/12/13/16

Renault Truck

Detalhes do produto

Diâmetro: 400 mm

Amortecedor da torção

Rebite

Placa de cobertura

Cubo
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Informação de produto: 

O disco de embreagem permite uma partida suave e uma rápida 

mudança de marcha. Ele separa o volante do platô e liga o motor  

ao sistema de tração.

Ambos os lados do disco de embreagem nº 2.30299 da  

DT Spare Parts contam com um revestimento de fricção de alta 

qualidade que é rebitado numa placa de suporte. O revestimento 

usado corresponde aos mais recentes padrões ambientais e garante 

um equilíbrio ideal entre desempenho e vida útil. A suspensão 

proporciona um funcionamento sem problemas do torque na partida 

e um desgaste uniforme do revestimento. As seis molas de torção 

reduzem as oscilações da rotação e do torque do motor. Também 

tornam menores o ruído e o desgaste da caixa de marchas.

Product Portrait 2.30299

Disco de embreagem, 

substituir 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/


Ao colocar o disco de embreagem, é importante garantir que ele 

fique corretamente alinhado com o motor e centralizado no volante 

por meio de um pino de montagem. Os perfis do cubo devem ser 

bem engraxados, para facilitar sua movimentação sobre o eixo da 

engrenagem.

Já os revestimentos não podem conter graxa, para evitar o 

deslizamento da embreagem. Em diversos veículos, após a instalação 

da embreagem deve ser realizada uma operação de configuração 

para acioná-la e, assim, garantir o seu funcionamento ideal. Também 

em alguns tipos de veículo os valores de desgaste devem ser 

redefinidos para acompanhar o grau de desgaste da embreagem.

Dicas & Truques

Product Portrait 2.30299

Disco de embreagem, 

substituir Sachs: 1878 003 768

Outros artigos para o disco de embreagem Nº do Item 2.30299
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2.10742

Volante motor 

substituir

20441568          

www.dt-web.tv

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

2.30249     

Anel intermediário 

substituir Sachs 3459 

018 004                    

2.30394    

Disco de embreagem 

substituir Sachs

1878 004 128

                          

2.30343 

Garfo de embreagem 

substituir Renault

74 08 172 031,

Volvo 8172031                                 

2.30370            

Platô de embreagem, com 

rolamento de desembreagem

substituir Sachs

3483 034 135                                                                  

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

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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