
Opbouw van de cabineschokbreker 2.70091

Bus

Versteleenheid

Beschermbuis

Schijf

Moer

Art.-nr. 2.70091

Vervangd

Volvo: 21111925, 3198836

Sachs: 312 695

Passend voor

Volvo FH 12 2001-2005,

FH 16 2003-2006

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

FH/FM 2005-2012, FMX 

Productbeschrijving

Boring Ø [mm]:  14

Maat schroefdraad: M12 x 1,75

Gewicht:  1,490 kg
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Overige produkten

2.70088 

Cabineschokbreker, 

met luchtbalg, voor

Replaces Volvo 20453258, 

20889136, 21111942, 3198837,

Monroe CB0212

2.70097 

Cabineschokbreker, voor 

Replaces Volvo 1075478,

Monroe CB0008

2.70098

Cabineschokbreker, met luchtbalg

Replaces Volvo 1076855, 20427879, 

20427897, 20721169, 20775212, 

20889134, 21651231, 3172985, 

Monroe CB0006 

2.70099

Cabineschokbreker, achter 

Replaces Volvo 1075445,

Monroe CB0005
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Product Portrait 2.70091

Cabineschokbreker, voor

Product info:

Cabineschokdempers vangen schokken op en dienen voor de  

vering van de cabine. Cabineschokdempers van het merk  

DT Spare Parts zijn ontwikkeld voor een gebruik van 10 miljoen 

cycli. Ze worden gekenmerkt door een hoge corrosiebestendigheid. 

Ze worden meer dan 500 uur aan een zoutsproeitest blootgesteld. 

Cabineschokbrekers zijn ontwikkeld voor het desbetreffende 

voertuigtype en bestaan in het algemeen uit twee componenten. 

De binnenste component verhindert uitveren van de cabine; de  

buitenste component dempt het inveren.

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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Vooraf het vervangen moet de oorzaak van het defect van een 

cabineschokbreker worden vastgesteld. Als de bestuurderscabine 

scheef is of de montagesteunen vervormd zijn, dan moet dit worden 

gerepareerd. Let op: de schokdempers kunnen bij demontage onder 

spanning staan. De bevestigingsschroeven moeten bij hoge slijtage 

worden vervangen. Zelfborgende moeren moeten worden vervangen. 

Aanhaalmomenten voor de montage moeten worden aangehouden 

volgens de aanwijzingen van de fabrikant om de bevestigingen niet 

onder te grote spanning te zetten. Na het inbouwen van een nieuw 

artikel moeten de cabineschokbrekers en de bestuurderscabine recht 

staan. De schokdempers kunnen met de stelring optimaal worden 

afgesteld. Indien nodig moet de vering van de bestuurderscabine 

worden gekalibreerd.

Tips & trucs

Prestatiegegevens cabineschokbrekers 2.70091
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www.dt-web.tv

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

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

Diesel Technic Quality System (DTQS)

Zie de DTQS-schokbrekertestbank in actie: Na het klik-

ken op de afbeelding of het scannen van de QR-code 

start er een video. Meer informatie: www.dtqs.de

TolerantiebereikMeetgegevens 2.70091
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Product Portrait 2.70091

Cabineschokbreker, voor

http://www.dt-web.tv
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
https://youtu.be/nO0qExdMGwI
http://dtpi.de/%3Fid%3D6.37026
http://dtpi.de/?id=2.70091
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