
Estrutura do amortecedor de cabine 2.70091

Bucha

Unidade de ajuste

Tubo de proteção

Disco

Porca

Nº-Art. 2.70091

Substitue

Volvo: 21111925, 3198836

Sachs: 312 695

Adequadas para

Volvo FH 12 2001-2005,

FH 16 2003-2006

FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005, 

FH/FM 2005-2012, FMX 

Detalhes do produto

Ø  do círculo dos  

furos [mm]:  14

Dimensão da rosca:  M12 x 1,75

Peso:   1,490 kg
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Demais produtos

2.70088 

Amortecedor de cabina, com 

mola pneumática, dianteiro

Substituir Volvo 20453258, 

20889136, 21111942, 3198837,

Monroe CB0212

2.70097 

Amortecedor de cabina, 

dianteiro 

Substituir Volvo 1075478,

Monroe CB0008

2.70098

Amortecedor de cabina, com mola 

pneumática

Substituir Volvo 1076855, 20427879, 

20427897, 20721169, 20775212, 

20889134, 21651231, 3172985, 

Monroe CB0006 

2.70099

Amortecedor de cabina, traseiro 

Substituir Volvo 1075445,

Monroe CB0005
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Product Portrait 2.70091

Amortecedor de cabina, dianteiro

Informação de produto:

Os amortecedores de cabine absorvem impactos, servindo como 

suspensão da cabine. Os amortecedores de cabine da marca DT 

Spare Parts foram projetador para um utilização de 10 milhões 

de ciclos. Eles se destacam pode sua alta resistência à corrosão. 

Em um teste de pulverização de sal, os amortecedores foram 

testados por 500 horas. Os amortecedores foram projetados para 

o tipo de veículo específico e são compostos geralmente por dois 

componentes. O componente interno evita o retorno da suspensão 

da cabine e o componente externo amortece a compressão.

Genuine Quality.
Durable Trust.

http://dtpi.de/%3Fid%3D6.37026
http://dtpi.de/?id=2.70091
http://www.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/?id=2.70091
http://dtpi.de/?id=2.70088
http://dtpi.de/?id=2.70097
http://dtpi.de/?id=2.70098
http://dtpi.de/?id=2.70099
http://dtpi.de/?id=2.70091
http://dtpi.de/?id=2.70091
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Antes da troca, as causas do defeito no amortecedor de cabine 

devem ser identificados. Se a cabine do condutor estiver inclinada 

ou os suportes de montagens deformados, é necessário a realização 

de reparos. Atenção: os amortecedores de cabine podem estar sob 

tensão durante a desmontagem. Os parafusos de montagem devem 

ser substituídos por novos em caso de desgaste avançado. As porcas 

auto-atarraxantes devem ser substituídas. A fim de não tensionar os 

rolamentos, os torques de montagem devem ser cumpridos conforme 

as orientações do fabricante. Após a instalação do novo artigo, 

tanto os amortecedores de cabine quanto a cabine do condutor 

devem encontrar-se em posição reta. Os amortecedores podem 

ser regulados de maneira ideal por meio dos anéis de ajuste. Caso 

necessário, a suspensão da cabine do condutor deverá ser calibrada.

Dicas & Truques

Dados de desempenho do amortecedor de cabine 2.70091

DT
DE

 · 
Pr

od
uc

t P
or

tra
it 

St
oß

dä
m

pf
er

 0
3.

20
17

 P
TB

R 
· R

ev
 1

.0
 · 

20
17

02
07

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
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.

Diesel Technic Quality System (DTQS)

Veja a bancada de testes de amortecedores do DTQS 

em ação: basta clicar sobre a imagem ou escanear o 

código QR para iniciar o vídeo.  

Mais informações: www.dtqs.de
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Product Portrait 2.70091

Amortecedor de cabina, dianteiro
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