
Composição da válvula de 3/2 vias

Abastecimento de energia

Distribuição de energia

 1

 2 

Substitue

Wabco: 571 040 000 0

Adequado para

DAF F 55, CF 65 II, Bus 

Iveco EuroTrakker, AD/AT Trakker 

Mercedes-Benz Atego/Econic 

Mercedes-Benz L-Series  

Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / 
Setra S 200-/S 300-Series 

Mercedes-Benz O 500-Series /  
Setra S 400-/S 500-Series 

Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series 

Renault Trucks 

Trailer Fruehauf, SAF 

Detalhes do produto

Altura: max. 87mm

Largura: max. 55mm

Tamanho nominal: NS 7

Tipo de operação:  pneumatic

Pressão de operação: max. 10 bar

Pressão de controle: 3 bar

Temperatura  
operacional:  -25° a +80 °C

Ventilação

Conexão de controle

3

4

 2

 3

 4

 1

Informação de produto: 

A válvula 3/2 vias 6.65196 da marca DT Spare Parts é conhecida  

por seu processamento de primeira classe de peças individuais,  

bem como por seu ajuste de excelente precisão. Baseando-se em  

um plano de ensaio de 12 pontos usado para este produto, a válvula 

é avaliada quanto a um funcionamento perfeito, dimensões corretas 

e demais características óticas para assegurar uma operação livre de 

erros. Válvulas 3/2 vias são usadas em diversas áreas de aplicação  

de sistemas de ar comprimido. As cargas de aparelhos conectados 

são controladas ao conectar ou desconectar a linha de pressão.

Product Portrait 6.65196

Válvula de 3/2 vias, 

replaces Wabco: 571 040 000 0

http://dtpi.de/?id=6.65196
http://dtpi.de/?id=6.65196
http://www.dt-spareparts.com/


A causa da contaminação no sistema de ar deve ser localizada  

e reparada antes de uma nova válvula 3/2 vias ser conectada.  

Para que não sejam confundidas, as conexões devem ser marcadas 

antes de removidas.

As vedações de conexão de ar devem ser substituídas para evitar 

vazamentos. Para manter o fluxo de ar contínuo, as linhas de ar  

não podem estar torcidas. O torque de aperto especificado para  

os parafusos de fixação e as conexões de ar não pode ser excedido, 

a fim de evitar danos às roscas.

Dicas & Truques

Product Portrait 6.65196

Válvula de 3/2 vias, 

replaces Wabco: 571 040 000 0

Outros artigos para a válvula 3/2 vias - Nº do Item 6.65196
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1.11146

Válvula de purga 

de ar substituir 

1423078

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

1.22394     

Válvula de nível 

substituir Wabco 

464 007 010 0             

2.12371    

Válvula de descarga

substituir Renault 

74 21 458 307,

Volvo 20715052,                     

21022032, 21458307

4.60680 

Válvula de freio  

de pedal substituir 

Wabco 461 315 008 0                 

2.44072            

Válvula de comando  

reboque substituir  

Wabco 973 009 002 0                                                             

Você encontra os produtos da marca DT Spare Parts nos parceiros de distribuição autorizados e em www.dt-spareparts.com.

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 Technic Diesel (DTQS). Mais informações sobre a 

www.dtqs.de

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
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