
Informação de produto: 

As hastes de reação usadas em conjunção com a barra 

estabilizadora em V assumem o controle do eixo e, portanto, 

melhoram consideravelmente o desempenho de direção 

de um veículo comercial. Ao selecionar e montar as barras 

de reação em termos de posição, comprimento e direção, 

a posição da roda pode ser controlada para que forças 

longitudinais e transversais surjam, de modo que apenas 

sejam necessários pequenos movimentos de direção.

A barra de reação 3.66880 é feita de aço de alta qualidade. 

Um teste de dureza das peças de metal e borracha foi 

realizado de acordo com o DTQS. O aperto adequado 

das juntas prensadas garante uma fixação firme, um 

comportamento de vibração ideal e garante alta  

segurança. As dimensões de todas as peças correspondem  

às especificações do fabricante original.

Construção das barras de reação

Tubo feito de material de alta qualidade

Crimpagem

Buchas instaladas por pressão com
anéis de retenção

Dureza da borracha de acordo com as
especificações do fabricante original

Substitue

82.43220.6008

Adequado para 

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

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Detalhes do produto

 Ø do furo: 21 mm

Distância entre furos: 130 mm

Comprimento: 585 mm

Ø do tubo: 58 mm
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Product Portrait 3.66880

Barra reação

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


Os pontos de montagem da barra de reação devem estar em 

contato com o veículo se corrosão para assegurar uma montagem 

sem stress. A folga dos rolamentos deve ser controlada ao verificar 

as barras de reação instaladas. Se a folga dos rolamentos for 

muito alta, a barra de reação deve ser substituída. Todos os outros 

rolamentos do eixo também devem ser verificados quanto a sua 

condição. 

O comprimento da barra de reação é um fator importante, por 

afeta a posição do eixo. Rolamentos deslocados e um comprimento 

incorreto podem, portanto, influenciar no desgaste dos pneus.  

A estabilidade direcional do eixo pode ser medida e verificadas  

ao analisar o alinhamento do pneu. 

Dicas & Truques

Product Portrait 3.66880

Barra reação

Itens semelhantes da gama de produtos da marca DT Spare Parts
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Barra reação

substituir 489989

www.dt-web.tv

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

2.62194    

Barra reação 

substituir 20517494             

4.63887   

Barra reação

substituir 629 350 2806                    

7.14001

Barra reação 

substituir 4103 5951              

6.15061          

Barra reação 

substituir 50 10 389 262                                                           

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

http://benefits.dt-spareparts.com
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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/

