
Constructie van de koppelingsservo

Pneumatische cilinder

Hydraulische cilinder

Beschermkap

Ruimte

Zuigerstang

Servo zuiger

Aansluiting voor perslucht

Hydraulische aansluiting

Regelventiel

Slijtindicator
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Vervangd

Renault 50 01 866 284 

Renault 50 10 545 581

Suitable for 

Renault Trucks

Premium/PR, Premium II TR/PR, 

Kerax DXi 11/13, Magnum DXi 12/13

Productbeschrijving

Diameter van servo-zuiger: 100 mm

Aansluiting (aanvoer) voor 

perslucht: M16x1,5

Hydraulische aansluiting 

(ingang): M14x1,5

Versterkte krachtuitvoer: mechanisch

Slag: 64 mm
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Product info:

De koppelingsservo 6.43006 bestaat uit ongeveer 80 

afzonderlijke onderdelen en wordt gekenmerkt door zijn hoge 

oppervlakafwerking in het voor slijtage relevante, interne 

loopvlak. Deze verfijnde robuustheid wordt bereikt door een 

speciale verwerkingsprocedure en gewaarborgd door intensieve 

kwaliteitscontroles. 

Hierdoor levert de servo bovengemiddelde resultaten met 

betrekking tot prestaties en de economische levensduur. 

Het gebruik van de juiste vloeistof, die op DT Spare Parts 

koppelingsservo‘s vermeld staat, is hierbij van het grootste belang. 

Andere kenmerken zijn het lichte ontwerp en de slijtindicator, 

waardoor de slijtage van de koppeling ook visueel kan worden 

gecontroleerd.

Product Portrait 6.43006

Koppelingsversterker, 

replaces Kongsberg: 629300AM

http://dtpi.de/6.43006
http://www.dt-spareparts.com/
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/6_43006


Voordat de nieuwe koppelingsservo in gebruik wordt 
genomen, moet het besturingssysteem worden gecontroleerd op 
onregelmatigheden. Als de apparatuur in orde is, moet het systeem 
worden ontlucht. Hiervoor moet het juiste middel worden gebruikt, 
aangezien apparatuur die niet is goedgekeurd de pakkingen kan 
beschadigen. De bedieningsas moet worden geïnstalleerd conform 
de bepalingen van de voertuigfabrikant voor zover deze aanwezig zijn. 

Afhankelijk van het type voertuig moeten de slijtagewaarden na 
verwisseling op de besturingseenheid worden gereset. Bovendien 
moet een inleerproces worden uitgevoerd om de servo aan te 
passen aan het koppelingssysteem. De koppelingsservo mag alleen 
met volledige persluchtondersteuning worden gebruikt om niet door 
overbelasting de onderdelen aan de binnenkant te beschadigen. 

Tips & trucs

Product Portrait 6.43006

Koppelingsversterker,

replaces Kongsberg: 629300AM

Andere onderdelen voor de koppelingsservo 6.43006
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6.43057 

Koppelingscilinder

vervangen Wabco: 965 001 902 2

6.93113 

Reparatieset, koppelingsversterker

vervangen Kongsberg: 626736AM  

6.93114

Reparatieset, koppelingsversterker

vervangen Kongsberg: 631141AM       

www.dt-web.tv

DT Spare Parts
Het totaalassortiment van het merk DT Spare Parts biedt 
alle onderdelen voor een reparatie en het onderhoud van 
bedrijfsvoertuigen. Het constant hoge kwaliteitsniveau is bereikt 
door compromiloos de kwaliteit te borgen en de constante 
produktverbetering binnen de kaders van het Diesel Technic 
Quality System (DTQS). Verdere informatie: www.dtqs.de

Uw persoonlijke voordelen: 
▪ Alles uit één enkele bron: 40 000 producten
▪ Informatie: 30 productcatalogi
▪ Ondersteuning: geavanceerde onlinediensten
▪ Vertrouwen: 24 maanden garantie
▪ Newsletter: de laatste Info

Verdere informatie:  
http://benefits.dt-spareparts.com

Producten van het mark DT Spare Parts vindt u bij geautoriseerde distributiepartners en op www.dt-spareparts.com.

http://benefits.dt-spareparts.com

Kijk en ontdek uw persoonlijke voordelen:

http://dtpi.de/6.43057
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https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
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