
Constructie van de hydraulische pomp 

Hydraulische adapter  

Borgring  

Zuiger 

Afdichtingselementen  

Overdrukventiel  

Vervangd

Renault 74 82 053 294 

Volvo 82053294

Suitable for 

Renault Premium II TR/PR/DXi 7, 

Kerax /DXi 11/13,D 

Volvo F/FL/FM 6/7 FE

Productbeschrijving

Levensduur: 1500 cycli 

Lengte: 130mm

Breedte: 80mm

Hoogte: 143mm

Hydraulische aansluiting: 2 x M12x1,5 ;  

  ISO 8434-1-L6

Werkdruk: 280 bar

Instelling drukventiel: 370+50 bar/0 bar

Cilinderinhoud: 4cm³ +- 10%

Volume Reservoir: 380 cm³

Gewicht: 2,5 kg

Kleur: Zwart

Zoutwatertest: 350 h

Bedrijfstemperatuur: -40°C + 80°C

Borgschroef

Pakking

Reservoir

Aandrijfnok

Oliefilter

 1

 1

 3 

 5

6

8

10

 2 

 2 

 4 9

7

 3 

 5

6

8

10

 4 

9

7

Product info:

Indien in werking gesteld, levert de 6.76009 hydraulische pomp de 

benodigde druk om de bestuurderscabine te kantelen. 

De kwaliteit van de 6.76009 hydraulische pomp is bepalend want die 

zorgt ervoor dat het werken onder de geopende, gekantelde cabine 

veilig verloopt. Hoogwaardige componenten, zoals versterkte nokken 

en zuigers, evenals afdichtingselementen voor zuigers, gemaakt 

van permanent olie- en krasbestendig materiaal, zorgen voor een 

probleemloze werking. Voorts is een duurzame, oliebestendige pomp 

met niet-zwellende platte pakking en as-sluitringen gemaakt die zelfs 

de meest extreme omstandigheden door het gebruik van zout in de 

winter kan weerstaan.

Product Portrait 6.76009

Cabinekantelpomp

http://dtpi.de/?id=6.76009
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/?id=6.76009


Als de olie in het hydraulische circuit tijdens reparatie vermengd is met 

water (olie is melkachtig), of de olie bevat een vreemde substantie, 

dan moet de olie uit het hydraulische systeem afgetapt worden. 

Wanneer de nieuwe hydraulische pomp gevuld wordt, mag daarvoor 

alleen olie gebruikt worden die door de fabrikant is goedgekeurd. 

Om het hydraulische circuit helemaal te legen, moet de cabine van de 

bestuurder één keer helemaal gekanteld worden en daarna weer in 

de normale stand worden teruggebracht. Tijdens het kantelen van de 

bestuurderscabine, kan het nodig zijn om het circuit meerdere keren 

met olie te moeten bijvullen. Bij het terugkantelen van de cabine kan 

overtollige olie uit de hydraulische pomp lekken.

De leidingen mogen tijdens montage niet verwisseld worden om het 

geheel conform de specificaties van de fabrikant te laten functioneren.

Tips & trucs

Product Portrait 6.76009

Cabinekantelpomp

Gerelateerde artikelen voor de hydraulische pomp - Artikelnummer 6.76009
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6.76025 

Cabinekantelcilinder          

vervangen  

Renault 50 10 629 150

2.97127

Pakkingset vervangen 

Renault 50 01 867 463

Volvo 3092051

2.97128

Reparatieset vervangen 

Renault 50 01 867 464

Volvo 3092052

6.96009 

Slangleiding, cabine 

kantelinstallatie 

vervangen

Renault 50 10 615 918                 

6.96000

Reparatieset vervangen  

Renault 50 01 867 466

Volvo 20852954                                               

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

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

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

Kijk en ontdek uw persoonlijke voordelen:

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