
Substitue

005 250 6604

Adequado para 

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

Detalhes do produto

Diâmetro:          430 mm 

Altura (compl.):          180 mm 

Diâmetro externo do 

rolamento de embreagem:     82,5 mm

Estrutura da placa de pressão da embreagem

Placa de pressão da embreagem

Rolamento de embreagem

 1
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Informação de produto: 

A placa de pressão da embreagem é parte integrante do sistema de 

acoplamento que, por sua vez, é uma conexão separável entre o motor 

e o trem de acionamento, além de também servir para a transmissão de 

energia.

A placa de pressão da embreagem, juntamente com o volante e o disco 

de embreagem, forma um sistema de fricção e é fixado ao volante por 

meio de uma conexão por parafuso da carcaça. Com isso, a placa de 

pressão da embreagem garante que o torque do motor seja transmitido 

através do disco de embreagem para o eixo da engrenagem, ao 

pressionar o disco de embreagem no volante. Além disso, a placa de 

pressão da embreagem também serve como proteção contra sobrecarga 

(por exemplo, no caso de erros de comutação) para todo o trem 

de acionamento. O rolamento de embreagem embutido é o elo de 

transmissão entre a placa de pressão da embreagem giratória no lado 

do motor e o sistema de acionamento fixo no lado da transmissão. 

O rolamento de embreagem é gerido centralmente e equipado com 

um mecanismo de auto-centragem.

Product Portrait 4.62804

Platô de embreagem, com rolamento de desembreagem

replaces Sachs: 3483 030 032

Mola prato

Caixa
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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 

Disco de embreagem

substituir 019 250 6003

4.62310

Volante motor 

substituir 541 030 0105

4.61932 

Garfo de embreagem 

substituir 655 250 1513

4.91001 

Jogo de embreagem 

substituir 024 250 0501

Primeiramente, é importante verificar a condição e o desgaste dos 
componentes da embreagem. O disco da embreagem e o volante 
devem ser controlados quanto a planicidade, rachaduras e fissuras. 
Em caso de desvios, é necessário usinar (por exemplo, retificar a 
superfície) ou substituir os itens.

Em seguida, engraxe as superfícies de atrito, fixe o disco da 
embreagem com o pino de montagem e instale a tampa da 
embreagem com o torque estipulado. A bucha guia do rolamento 
de liberação não deve ser engraxada. Dependendo do tipo de veículo, 
é necessário realizar um procedimento de programação no veículo 
para ajustar a folga da embreagem e calibrar os valores de desgaste 
na unidade de controle.
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www.dt-web.tv

Product Portrait 4.62804

Platô de embreagem, com rolamento de desembreagem

replaces Sachs: 3483 030 032

Outros produtos da gama de produtos da marca DT Spare Parts

http://benefits.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

Seus benefícios pessoais: 
▪ Tudo de uma só fonte: 40.000 produtos
▪ Informação: 30 catálogos de produtos
▪ Suporte: serviços on-line sofisticados
▪ Confiança: garantia de 24 meses
▪ Newsletter: recentes notícias

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

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/
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

