
Suitable for

Renault Trucks - Midlum II DXi 5/7

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

vervangd:

Conti: 4927 N P01

Renault: 50 10 630 800

Volvo: 20722409

Productbeschrijving

Min. hoogte  218 mm

Max. hoogte  540 mm

Max. buiten-Ø 

(bij 7 bar opslag)  285 mm

Buiten- Ø kopplaat 258 mm

Gewicht  6,712 kg

 

Opbouw van de luchtbalg

Balg bestaande uit een mengsel van natuurlijke  

rubber (NR) en butadieen-rubber (BR)

Boordplaat ter bevestiging van de luchtbalg 

aan het chassis van het voertuig

Kunststof zuiger voor de verbinding tussen 

luchtbalg en as

Holle veer dient als buffer ter beperking van 

de veerdoorbuiging en vrijwaart 

noodloopeigenschappen.

Weefselversterkingen (PA66)

Staaldraadkern

Gestandaardiseerde lucht- en 

montageaansluitingen
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Product info: 

De luchtbalg zorgt voor een rustige manier van 

rijden en is een meewerkende component bij de 

regeling van de voertuighoogte. 

De luchtbalg 6.13041 onderscheidt zich door 

zijn hoogwaardige afwerking. De afzonderlijke 

componenten worden in overeenstemming met 

de nieuwste standaarden van de technologie 

geproduceerd en op elkaar afgestemd. Dit 

garandeert de precies passende inbouw, 

de optimale voertuigvering en rijdynamiek 

alsook de via de niveauregeling geregelde, 

optimale wagenhoogte onafhankelijk van de 

laadtoestanden. De rolzuiger van de luchtbalg is 

van kunststof.

Product Portrait – Art. Nr. 6.13041

Luchtbalg passend voor Renault Trucks  

en 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


Er moet op het vooropgestelde montagedraaimoment van de 

schroeven en persluchtleiding gelet worden. Anders zouden door tot 

stand komende trillingen de schroefverbindingen kunnen losraken 

of zouden deze, in een extreem geval, kunnen afbreken. 

Verder mogen de persluchtleidingen noch gekreukt, noch 

beschadigd worden. In het bijzonder dient op de plaatsing van de 

leidingen gelet te worden. Binnen de actieradius van de luchtbalg 

mogen er zich geen vreemde voorwerpen bevinden, opdat het 

materiaal van de balg niet beschadigd wordt. Na een vernieuwing 

van de luchtbalgen adviseren wij een kalibrering om een optimaal 

rijniveau te garanderen.

DT Spare Parts

Het totaalassortiment van het merk DT Spare Parts biedt 

alle onderdelen voor een reparatie en het onderhoud van 

bedrijfsvoertuigen. Onderdelen en gedrukte catalogi van het merk 

DT Spare Parts verkrijgt u via uw lokale dealer. Maak ook gebruik 

van de digitale productcatalogi en de online-snelzoekfunctie op 

www.dt-spareparts.com en van de mobiele website. 

Producten van het merk DT Spare Parts vindt u bij geautoriseerde 

distributiepartners en op http://newsletter.dt-spareparts.com

Tips & trucs

Producten van het mark DT Spare Parts vindt u bij geautoriseerde distributiepartners en op 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

Gelijkaardige artikelen uit het productassortiment van het merk DT Spare Parts:

1.25856

Luchtbalg vervangen 

Scania 1865759             

10.26010 

Luchtbalg vervangen 

ROR / Meritor 21229214

5.10243

Luchtbalg vervangen 

DAF 1448543 

7.12006

Luchtbalg vervangen 

Iveco 9316 3955  
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