
Vervangd

005 250 6604

Suitable for 

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor 

Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series/  

O 500-Series  

Setra S 200-/S 300-/ S 400-/ S 500-Series 

Tatra

Productbeschrijving

Diameter: 430 mm 

Height (compl.):           180 mm 

Buitendiameter 

druklager:                   82,5 mm

Drukgroepconstructie

Drukgroep

Druklager
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Product info:

De drukgroep is een wezenlijk onderdeel van het koppelingssysteem 

en zorgt voor een deelbare verbinding tussen de motor en de aandrijflijn 

en dient voor krachtoverbrenging.

Samen met het vliegwiel en de koppelingsplaat vormt de drukgroep 

een wrijvingssysteem en is aan het vliegwiel bevestigt middels een 

schroefverbinding in de behuizing. De drukgroep zorgt zo voor de 

overbrenging van het motorkoppel via de koppelingsplaat naar de 

rondselas door de koppelingsplaat tegen het vliegwiel te drukken. 

De drukgroep dient verder als overbelastingsbeveiliging (bijvoorbeeld 

bij schakelfouten) voor de gehele aandrijflijn. Het gebruikte druklager 

is het overbrengingselement tussen de draaiende drukgroep aan de 

kant van de motor en het vaste aandrijfsysteem aan de kant van de 

versnellingsbak. Het wordt centraal geregeld en is voorzien van een 

zelfcentrerend mechanisme.

Product Portrait 4.62804

Drukgroep, met druklager

replaces Sachs: 3483 030 032

Schotelveer

Behuizing
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http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/4.62804
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_62804


4.62791 

Koppelingsplaat

vervangen 019 250 6003

4.62310

Vliegwiel vervangen 

541 030 0105

4.61932 

Ontkoppelingsvork 

vervangen 655 250 1513

4.91001 

Koppelingsset 

vervangen 024 250 0501

Het is allereerst belangrijk om de toestand en de slijtage van de 
koppelingscomponenten te controleren. De koppelingsplaat en het 
vliegwiel moeten worden gecontroleerd op effenheid, scheuren en 
insnijdingen. Bij afwijkingen is revisering (bijvoorbeeld vlakslijpen) of 
vervanging noodzakelijk.

Smeer vervolgens de wrijvingsvlakken, bevestig de koppelingsplaat 
met de montagepen en installeer de drukplaat met het aangegeven 
moment. De geleidehuls van het druklager mag niet worden 
gesmeerd. Afhankelijk van het voertuigtype is het noodzakelijk om een 
inleerproces uit te voeren om de speling van de koppeling in te stellen 
en de slijtagewaarden in de regeleenheid te kalibreren.
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www.dt-web.tv
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Andere Producten uit het productassortiment van het merk DT Spare Parts

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

Uw persoonlijke voordelen: 
▪ Alles uit één enkele bron: 40.000 producten
▪ Informatie: 30 productcatalogi
▪ Ondersteuning: geavanceerde onlinediensten
▪ Vertrouwen: 24 maanden garantie
▪ Newsletter: de laatste Info

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

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

http://benefits.dt-spareparts.com

Kijk en ontdek uw persoonlijke voordelen:

http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/4.62804
http://dtpi.de/4.62791
http://dtpi.de/4.62791
http://dtpi.de/4.62310
http://dtpi.de/4.62310
http://dtpi.de/4.61932
http://dtpi.de/4.91001
http://dtpi.de/4.61932
http://dtpi.de/4.91001

