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Substitue

MAN 81.30715.6156

Adecuado para 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Detalhes do produto 

Diâmetro interno: 40 mm 

Diâmetro da perfuração: 23,81mm 

Número de terminais: 2

Composição do cilindro da embreagem:Informação de produto: 

Quando o pedal da embreagem é acionado, o movimento 

do pistão faz com que a pressão se acumule no cilindro 

mestre da embreagem, que é passado através da linha 

hidráulica para o cilindro escravo. A partir daqui, a pressão 

é retransmitida para o mecanismo de liberação, que abre 

a embreagem e, assim, interrompe o fluxo de potência do 

motor para a transmissão. 

Os sensores de posição no cilindro mestre garantem maior 

eficiência e precisão na transmissão de potência, garantindo 

maior segurança, conforto e controle de emissões.

Superfícies de rolamento livres de rebarba e materiais de 

vedação de alta qualidade garantem um longo ciclo de vida.

Product Portrait 3.41108

Cilindro de embreagem, com sensor

Anéis de vedação

Sensor de posição

Haste do pistão

Superfície do rolamento do pistão
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http://dtpi.de/3.41108
http://www.dt-spareparts.com/
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/3_41108


Substitua as vedações dos cabos de conexão antes da montagem. 
Se estiver contaminado ou a manutenção fora do prazo, o 
equipamento deverá ser substituído. Atenção: Use apenas 
equipamentos aprovados. Verifique o sistema do pedal quanto a 
danos e funcionamento.

Verifique também a função da ativação elétrica e o suprimento de 
ar. Arranhões e torções em dutos de ar ou contatos elétricos podem 
resultar em mau funcionamento. O sistema deve então ser ventilado 
e configurado conforme necessário para o veículo específico.
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Cilindro de embreagem, com sensor

Outros produtos da gama de produtos da marca DT Spare Parts

DT Spare Parts
A marca alemã DT Spare Parts fornece uma linha completa de 
peças e acessórios automotivos com garantia de 24 meses - seja 
para caminhões, reboques, ônibus, vans ou outras aplicações, p. ex.: 
carros, veículos para agricultura, veículos para construção, assim como 
aplicações marítimas e industriais. A garantia da qualidade da marca é 
obtida pela consistente otimização dos produtos e incansável garantia 
de qualidade da estrutura do Diesel Technic Quality System (DTQS).

Outras informações: www.dtqs.de

4.61986

Cilindro de embreagem 

substituir 002 295 0406

3.41107

Cilindro de embreagem

substituir  

FTE: MKG23852.1.1

7.18313

Cilindro de embreagem 

substituir 4128 5311

2.30008

Cilindro de embreagem 

substituir 20835246

1.13088

Cilindro de embreagem

substituir 1754943

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

http://benefits.dt-spareparts.com

Descubra suas vantagens pessoais:

http://www.dt-spareparts.com/
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http://www.facebook.com/DTSpareParts
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