
Adeduado para

Renault Trucks - Midlum II DXi 5/7

Volvo - F/FL/N/NL 10/12/16

substitue:

Conti: 4927 N P01

Renault: 50 10 630 800

Volvo: 20722409

Detalhes do produto

Altura mín.  218 mm

Altura máx.  540 mm

Ø externo máx. 

(a 7 bar carga)   285 mm

Ø externo cabeçote 258 mm

Peso  6,712 kg

 

Estrutura do bolsão da suspensão a ar

Bolsão de uma mistura de borracha natural (NR)  

e borracha de butadieno (BR)

Placa de flange para fixação do bolsão da  

suspensão a ar no quadro do veículo

Pistão de plástico para a conexão entre  

bolsão e eixo

Mola oca serve como amortecedor para limitar  

a suspensão e assegura o funcionamento  

de emergência.

Camadas têxteis (PA66) 

Núcleo de arame de aço

Conexões padronizadas para ar e montagem
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Informação de produto: 

O bolsão da suspensão a ar contribui para 

acalmar a condução e é um componente na 

regulação da altura do veículo. 

O bolsão 6.13041 se distingue pelo seu 

acabamento de alta qualidade, os componentes 

individuais são produzidos de acordo com o 

padrão da técnica mais atual e ajustados uns 

aos outros. Isto garante uma montagem precisa, 

o amortecimento do veículo e dinâmica de 

condução ideais, bem como a altura ideal do 

veículo regulada através do controle de nível 

independente do estado de carregamento. O 

pistão de rolamento do bolsão é fabricado em 

plástico.

Product Portrait – N°-Art. 6.13041

Bolsão da suspensão a ar apropriado para  

Renault Trucks e Volvo Trucks

http://dtpi.de/%3Fid%3D6.37026
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/6_13041/index.html
http://dtpi.de/?id=6.13041


O momento de torque indicado para a montagem dos parafusos e 

da linha de ar comprimido deverá ser observado, senão as conexões 

aparafusadas poderão se soltar através das vibrações provocadas 

pelo movimento ou, em caso extremo, rasgar-se. 

Além disso, as linhas de ar comprimido não deverão ser dobradas 

nem estar danificadas. Deve-se dar especial atenção à montagem 

das linhas. Na área de operação do bolsão não deverá encontrar-se 

nenhum objeto estranho, para evitar danos ao material do bolsão. 

Após trocar os bolsões da suspensão a ar recomendamos uma 

calibragem para garantir um nível ideal de condução. 

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. Peças de reposição e catálogos impressos da marca 

DT Spare Parts poderão ser adquiridos através dos revendedores 

especializados locais. Utilize também os catálogos digitais de 

produtos e a busca rápida-online em www.dt-spareparts.com, 

bem como o Site móvel. 

Peça agora mais informações e o Newsletter: 

http://newsletter.dt-spareparts.com

Dicas & Truques

Você encontra os produtos da marca DT Spare Parts nos parceiros de distribuição autorizados e em www.dt-spareparts.com.
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http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

www.dt-web.tv

Product Portrait – N°-Art. 6.13041

Bolsão da suspensão a ar apropriado para  

Renault Trucks e Volvo Trucks

Itens semelhantes da gama de produtos da marca DT Spare Parts:

1.25856

Mola de suspensão 

pneumática substituir 

Scania 1865759             

10.26010 

Mola de suspensão pneumática 

substituir ROR / Meritor 21229214

5.10243

Mola de suspensão 

pneumática substituir DAF 

1448543 

7.12006

Mola de suspensão pneumática 

substituir Iveco 9316 3955  

http://www.dt-web.tv
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
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