
Composição do sensor ABS

Tubo corrugado

Cabeça do sensor

Conector

Graxa/bucha de montagem
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Substitue

Wabco: 441 032 921 0

Adequado para

MAN Bus/Neoplan

Mercedes-Benz Atego/Econic

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor

Mercedes-Benz O 500-Series/

Setra S 400-/S 500-Series

Detalhes do produto

Comprimento: 3010 mm

Diâmetro do cabo: 4,4 mm

Diâmetro do tubo corrugado: 10 mm

Diâmetro da bucha do sensor: 15,9 mm

Comprimento da bucha do sensor: 54,3 mm

Resistência elétrica de 1200 ohm

Material do cabo: PUR

Resistência de isolação > 10 mohm

Cabo

Bobina de indução

Bucha
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Informação de produto:  

O sensor ABS 4.63786 caracteriza-se por seu acabamento de alta 

qualidade e foi concebido para longa durabilidade. A cabeça do 

sensor possui uma bucha de aço inoxidável resistente à corrosão.  

A bucha está conectada à cabeça sintética do sensor, que possui 

uma bobina de indução moldada de um modo que seja tanto 

à prova de choque como isolante. Um tubo corrugado sintético 

protege o cabo do sensor de danos. O conector também oferece 

uma proteção duradoura contra influências ambientais graças aos 

seus contatos revestidos a prata, projetados para baixa resistência 

de contato. O conjunto completo vem com graxa de montagem e 

uma bucha de travamento adequada para a montagem.
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Product Portrait 4.63786

Sensor ABS, replaces Wabco: 441 032 921 0

http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_63786/index.html
http://dtpi.de/?id=4.63786
http://www.dt-spareparts.com/


Os suporte de montagem da cabeça do sensor devem ser limpos 

antes da montagem do novo sensor ABS e toda a ferrugem deve  

ser removida com a ajuda de uma lixa. A bucha de travamento  

deve ser lubrificada usando a graxa de montagem fornecida. 

Somente então o sensor pode ser pressionado até o fim no anel  

ABS usando a graxa. 

A facilidade com que o sensor entra na bucha de rolamento é 

importante, já que a excentricidade axial do anel ABD define a 

folga necessária. O cabo do sensor e o tubo corrugado devem ser 

montados sem tensão, de modo que as braçadeiras não danifiquem 

ou dobrem o cabo do sensor. O cabeamento de suporte deve ser 

preso no lugar durante a montagem do plugue de contato, evitando 

a entrada de umidade.

Dicas & Truques

Product Portrait 4.63786

Sensor ABS, replaces Wabco: 441 032 921 0

Outros artigos para o sensor ABS - Nº do Item 4.63786
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4.63781

Casquilho de aperto 

substituir Wabco

899 760 510 4

www.dt-web.tv

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

1.21658     

Sensor ABS 

substituir Wabco 

441 032 922 2             

2.25332    

Sensor ABS, tipo A 

substituir Wabco

441 032 386 0                    

6.61904

Sensor ABS 

substituir Knorr

0 486 000 071                                

3.37100           

Sensor ABS, esquerdo 

substituir Knorr

0 486 000 238                                                                  

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
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