
Product info:

Doordat reactiestangen in combinatie met de v-stang 

worden gebruikt nemen deze de as controle over. Hierdoor 

ontstaat een aanzienlijke verbetering van het rijgedrag 

van de bedrijfswagen. Bij de keuze en de montage van de 

reactiestangen wat betreft de lengte, richting en positie, kan 

de wielstand worden gereguleerd voor wat betreft lengte 

en dwarskrachten. Hierdoor zijn alleen nog maar geringe 

stuurbewegingen nodig.

De reactiestang 3.66880 is vervaardigd uit hoogwaardig 

staal. De hardheid van het materiaal van metalen en 

rubberen onderdelen is getest in overeenstemming met 

de DTQS. Wanneer de persverbindingen op de juiste wijze 

gekrompen zijn, is een goede bevestiging en een optimaal 

trillingsgedrag gewaarborgd. Hierdoor is een hoge mate van 

veiligheid gegarandeerd. De afmetingen van alle onderdelen 

zijn overeenkomstig de specificaties van de oorspronkelijke 

fabrikant.

Opbouw van de reactiestang

Buis van hoogwaardig materiaal vervaardigd

Krimpen

Moffen geperst vastgezet met
borgringen

Hardheid van het rubber in overeenstemming
met van de oorspronkelijke fabrikant

Vervangd

82.43220.6008

Suitable for 

MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Productbeschrijving

Naaf boring-Ø: 21 mm

Boringafstand: 130 mm

Lengte: 585 mm

Buis-Ø: 58 mm
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Product Portrait 3.66880

Reactiestang

http://dtpi.de/3.66880
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/3.66880


Om te waarborgen dat de constructie spanningsvrij is moeten de 

montagepunten van de reactiestang op het voertuig corrosievrij zijn. 

Bij de controle van de geïnstalleerde reactiestang moet de speling 

van het lager worden gecontroleerd. De reactiestang moet worden 

vervangen als de lagers teveel speling hebben. De toestand van 

overige lagers van de as moet ook worden gecontroleerd. 

Een belangrijke factor is de lengte van de reactiestang omdat 

deze van invloed is op de stand van de as. Lagers die verkeerd 

gemonteerd zijn en een onjuiste lengte kunnen de bandenslijtage 

beïnvloeden. Door de wieluitlijning te bepalen kan je de 

spoorstabiliteit van de as meten en controleren. 

Tips & trucs

Product Portrait 3.66880

Reactiestang

Gelijkaardige artikelen uit het productassortiment van het merk DT Spare Parts
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1.25523

Reactiestang

vervangen 489989

www.dt-web.tv

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

2.62194    

Reactiestang 

vervangen 20517494             

4.63887   

Reactiestang

vervangen 629 350 2806                    

7.14001

Reactiestang 

vervangen 4103 5951              

6.15061          

Reactiestang 

vervangen 50 10 389 262                                                           

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

http://benefits.dt-spareparts.com

Kijk en ontdek uw persoonlijke voordelen:

http://dtpi.de/?id=6.65196
http://dtpi.de/1.25523
http://dtpi.de/1.25523
http://dtpi.de/2.62194
http://dtpi.de/2.62194
http://dtpi.de/4.63887
http://dtpi.de/4.63887
http://dtpi.de/6.15061
http://dtpi.de/6.15061
http://dtpi.de/7.14001
http://dtpi.de/7.14001
http://www.dt-web.tv/
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://www.dt-spareparts.com/
http://newsletter.dt-spareparts.com/

