
Composição do cilindro de freio de mola acumuladora

Cilindro diafragma

Mecanismo de mola

Cabeça de forquilha

Haste do pistão

Orifício de ventilação
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Substitue

81.50410.6566

Adequado para

MAN

Detalhes do produto

M16 x 1,5 

M22 x 1,5 

Ls: 65 mm 

Lp: 75 mm 

Type 24/30

Diafragma

Mola de compressão

Pistão

Conexões de ar comprimido

Válvula de sangria

Dispositivo de liberação 
mecânica
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Product info: 

O cilindro de freio de mola acumuladora combinado 3.74016 

caracteriza-se pelo alto desempenho e uma longa vida útil. Ele é 

submetido a um total de 12 controles de qualidade diferentes. Um 

recurso especial é a ventilação interna, que previne que umidade e 

sujeira entrem na câmara da mola. 

A carcaça especial de alumínio e o revestimento de zinco-níquel 

proporcionam a proteção ideal anticorrosão, enquanto a cabeça de 

forquilha garante uma vida útil longa e um uso seguro.  Os cilindros 

de freio de mola acumuladora da DT Spare Parts contêm marcações 

de tipo e conexão, bem como outras informações como o torque de 

aperto para liberação de emergência.

Product Portrait 3.74016

Cilindro de freio de mola acumuladora, 

replaces Wabco: 925 421 540 0

http://dtpi.de/3.74016
http://www.dt-spareparts.com/


O item está sob pressão devido a uma mola pré-tensionada. Antes 

da remoção/instalação, a mola interna do cilindro deve ser segurada 

desparafusando o eixo. O item pode ser removido/instalado quando 

em estado liberado e não estiver sob pressão. Após a instalação, 

aparafuse novamente o eixo. Durante a instalação, preste atenção 

na posição de montagem do item.

O orifício de ventilação no cilindro de freio do diafragma dianteiro 

deve apontar para baixo, de modo que a água de condensação 

possa ser drenada. Remova quaisquer tampões de plástico do orifício 

de ventilação inferior. Sempre substitua os cilindros de freio em 

pares de eixo para alcançar um desempenho otimizado de frenagem. 

Realize uma inspeção visual e um teste funcional sob todas 

condições operacionais após cada substituição.

Dicas & Truques

Product Portrait 3.74016

Cilindro de freio de mola acumuladora,  

replaces Wabco: 925 421 540 0

Itens semelhantes da gama de produtos da marca DT Spare Parts
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2.40610

Cilindro de freio de 

mola acumulador 

substituir 21596227       

www.dt-web.tv

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

1.18885    

Cilindro de freio de 

mola acumuladora 

substituir 1446042

5.70303  

Cilindro de freio de 

mola acumuladora 

substituir 1686001

                          

6.64082

Cilindro de freio de 

mola acumuladora 

substituir 74 20 533 192                     

10.14402       

Cilindro de freio 

de mola acumuladora 

substituir 02.032.75.40.0

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
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