
Estrutura do servo de embreagem

Cilindro pneumático

Cilindro hidráulico
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Servo pistão

Conexão de ar comprimido

Conexão hidráulica

Válvula de controle

Indicador de desgaste
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Substitue

Renault 50 01 866 284 

Renault 50 10 545 581

Adequado para 

Renault Trucks

Premium/PR, Premium II TR/PR, 

Kerax DXi 11/13, Magnum DXi 12/13

Detalhes do produto

Diâmetro do servo pistão: 100 mm

Conexão de ar comprimido 

(alimentação): M16x1,5

Conexão hidráulica (entrada): M14x1,5

Saída amplificada de força: mecânica

Curso: 64 mm
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Informação de produto: 

O servo de embreagem 6.43006 é composto de cerca de 80 

peças individuais e caracterizado por seu acabamento superficial 

superior no plano de rolamento interno de desgaste relevante. 

Esta rugosidade requintada é obtida através de um procedimento 

de processamento especial e assegurado através de rigoroso 

controle de qualidade. 

Por este meio, o servo fornece resultados acima da média 

no que diz respeito ao desempenho e à vida útil. O uso do 

líquido correto, que é indicado em servos de embreagem da 

DT Spare Parts, é fundamental para isso. Outros recursos são 

o projeto de iluminação e o indicador de desgaste, através dos 

quais o desgaste da embreagem também pode ser verificado 

visualmente.

Product Portrait 6.43006

Servo de embreagem, 

replaces Kongsberg: 629300AM

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


Antes do novo servo de embreagem ser colocado em 
funcionamento, o sistema operacional deverá ser monitorado 
quanto a impurezas. Se o equipamento estiver em ordem, o sistema 
deverá ser ventilado. A mídia correta deverá ser utilizada, porque o 
equipamento que não estiver aprovado poderá danificar a vedação. 
O eixo operacional deverá ser instalado conforme as disposições do 
fabricante do veículo, na medida em que forem fornecidas. 

Dependendo do tipo de veículo, os valores de desgaste deverão 
ser redefinidos na unidade de controle após a troca. Além disso, 
um processo de aprendizagem deverá ser realizado, de modo a 
ajustar o servo ao sistema de embreagem. O servo de embreagem 
deverá ser operado somente com total apoio de ar comprimido para 
evitar um defeito entre os componentes internos decorrente de 
sobrecarga. 

Dicas & Truques

Product Portrait 6.43006

Servo de embreagem,

replaces Kongsberg: 629300AM

Outros itens para o servo da embreagem 6.43006
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6.43057 

Cilindro de embreagem

substituir Wabco: 965 001 902 2

6.93113 

Jogo de reparo, servo de embreagem

substituir Kongsberg: 626736AM  

6.93114

Jogo de reparo, servo de embreagem

substituir Kongsberg: 631141AM       

www.dt-web.tv

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 Diesel Technic (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

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:

http://dtpi.de/6.43057
http://dtpi.de/6.43057
http://dtpi.de/6.93113
http://dtpi.de/6.93113
http://dtpi.de/6.93114
http://dtpi.de/6.93114
http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/6.43006
http://dtpi.de/6.43006

