
Product Portrait 4.69453

Armação de limpador de pára-brisa,  

sem motor de limpador

Substitue 

Mercedes-Benz 002 820 4441

Adecuado para 

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor 

Mercedes-Benz Atego/Econic

Detalhes do produto

Para volante à esquerda 

Rosca: M10 x 1,5-6g 

Diâmetro do cone: 11 mm 

Biela: 51,4 mm 

Alavanca de deflexão  
direita: 69,4 mm 

Alavanca de deflexão  
esquerda: 43,7 mm

Informação de produto: 

A articulação 4.69453 do limpador de para-brisas é 

responsável por transmitir o movimento rotativo do motor 

do limpador para os braços do limpador. 

A articulação do limpador de para-brisas consiste de 2 

rolamentos do braço do limpador, várias hastes articuladas 

interconectadas e um suporte para o motor. As hastes 

individuais são movidas pelo movimento rotativo do 

motor. Este movimento é transferido para os rolamentos 

do braço do limpador de para-brisas, que também são 

responsáveis pelo movimento constante dos braços do 

limpador. Os rolamentos do limpador de para-brisas estão 

protegidos de poeira por uma luva e as buchas são feitas 

de bronze sinterizado.

Estrutura da articulação do limpador de para-brisas:

Anel de vibração das buchas 

do motor

Buchas de vibração das ligações 

do limpador

Porca (M 10) 

Rolamento do braço do limpador

Anel do rolamento 

Anel da alavanca de manivela

Tubo de suporte

Ligação do limpador curto

Ligação do limpador longo

Alavanca de manivela

Tampa contra poeira

Anel de vibração das ligações 

do limpador 

Anel de vibração do motor
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Antes de desmontar, mova os limpadores de para-brisas para a 
posição final. Primeiro, desmonte os braços do limpador de  
para-brisas e verifique a função das articulações / dentes de 
montagem. Desmonte o motor do limpador, verifique os contatos 
elétricos. Desmonte a articulação do limpador de para-brisas e 
limpe as braçadeiras de montagem. 

Agora monte a nova articulação do limpador de para-brisas sem 
tensão. Se o sistema de limpador de para-brisas não foi colocado 
na posição final antes da desmontagem, recomenda-se controlar 
a articulação do limpador sem os braços do limpador, e então 
colocá-lo na posição final. Agora os braços do limpador podem ser 
montados.
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Outros produtos da gama de produtos da marca DT Spare Parts

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:

DT Spare Parts
A marca alemã DT Spare Parts fornece uma linha completa de 
peças e acessórios automotivos com garantia de 24 meses – seja 
para caminhões, reboques, ônibus, vans ou outras aplicações, p. ex.: 
carros, veículos para agricultura, veículos para construção, assim como 
aplicações marítimas e industriais. A garantia da qualidade da marca é 
obtida pela consistente otimização dos produtos e incansável garantia 
de qualidade da estrutura do Diesel Technic Quality System (DTQS).

Outras informações: www.dtqs.de

2.25183

Escova de limpador de 

pára-brisa substituir 

SWF: 132 650

4.63605

Motor de limpador de 

pára-brisa substituir 

SWF: 404 398 / LHD, 

005 820 9642

4.64320

Jogo de escovas de 

limpador de pára-brisa  

(2x 2.25183) substituir 

001 820 4745

4.63612

Braço de limpador de 

pára-brisa substituir 

001 820 3744

3.35121

Bomba de limpador de 

pára-brisa substituir Hella: 

8TW 006 849-091
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