
Product Portrait 4.65501

Aparelho de comando, alavanca de câmbios

substitue Kongsberg: 629582AM

Informação de produto: 

Das Schaltgerät 4.65501 erzeugt die für den Getriebegangwechsel 

erforderlichen hydraulischen Signale, abhängig von dem vom 

Fahrer vorgewählten Gang.

Uma carcaça de alumínio de alta pressão e sem cavidades contém 

quatro pistões de controle usinados com alta precisão, que são 

vedados contra a fuga do fluido hidráulico por elementos de 

vedação de alta qualidade. Dois sensores de pressão monitoram 

a pressão de operação obrigatória. O tanque de óleo contém o 

suprimento de óleo necessário para uma operação confiável. Uma 

luva de borracha impede a penetração de umidade e sujeira.

Construção do dispositivo de comutação

Luva de borracha

Elementos de vedação

Pistão
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Substitue
Mercedes-Benz 000 260 5998 
Mercedes-Benz 000 260 7898

Adequado para 
Mercedes-Benz Atego/Econic
Mercedes-Benz Actros/Antos/
Arocs/Axor

Detalhes do produto
Material de  
funcionamento:  Óleo mineral 
 Altura: 242 mm
Rosca: M18 x 1,5

Conexão do sensor  
de pressão:  M10 x 1 
Diâmetro do pistão:  2 x 24 mm, 
  2 x 26 mm

Rugosidade da  

superfície do pistão: Rz 3.5

Juntas de materiais:  NBR
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Tanque de óleo 4.63902 5
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http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/4.65501
http://dtpi.de/4.62966
http://dtpi.de/4.63902


É importante trocar a caixa do câmbio para neutro antes de 
desmontar o dispositivo de comutação. Em seguida, primeiramente 
desconecte a tubulação de suprimento e, em seguida, desconecte 
as conexões do plugue de alimentação elétrica. Na última 
etapa da desmontagem, as linhas hidráulicas são removidas. 
A instalação é realizada na ordem inversa. Dessa maneira, os 
torques de montagem deverão ser observados. Agora, o circuito 
hidropneumático pode ser aliviado. Não deverá haver deformidades 
ou sujeira no cone da válvula de alívio.

O dispositivo de sangria deve sempre ser preenchido e ficar em 
repouso, de modo que nenhuma mistura de fluido hidráulico e ar 
seja produzida. O ideal será que o dispositivo de sangria permaneça 
em repouso por aproximadamente seis horas antes do alívio.
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Outros produtos da gama de produtos da marca DT Spare Parts
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4.65500

Aparelho de comando

substituir 

Kongsberg: 626662AM

4.65502   

Aparelho de comando

substituir 

Kongsberg: 629862AM   

4.65503

Aparelho de comando

substituir 

Kongsberg: 630388AM        

3.53220

Unidade de controle, comando 

de velocidades substituir 

Kongsberg: 627496AM              

4.65518     

Aparelho de comando

substituir 

Kongsberg: 626661AM                         

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

www.dt-web.tv

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:
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