
Construção da bomba hidráulica 

Adaptador hidráulico  

Anel de vedação  

Pistão 

Elementos de vedação  

Válvula de alívio de pressão  

Substitue

Renault 74 82 053 294 

Volvo 82053294

Adequado para 

Renault Premium II TR/PR/DXi 7, 

Kerax /DXi 11/13,D 

Volvo F/FL/FM 6/7 FE

Detalhes do produto

Vida útil: 1500 Zyklen 

Comprimento: 130mm

Largura: 80mm

Altura: 143mm

Conexão hidráulica: 2 x M12x1,5 ;  

  ISO 8434-1-L6

Pressão de operação: 280 bar

Configuração da  
válvula de pressão: 370+50 bar/0 bar

Capacidade cúbica: 4cm³ +- 10%

Volumes Reservatório: 380 cm³

Peso:: 2,5 kg

Cor: Schwarz

Teste em água salgada: 350 h

Temperatura  
operacional: -40°C + 80°C

Parafuso de bloqueio

Junta

Reservatório

Came de acionamento

Filtro de óleo
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Informação de produto: 

Quando acionada, a bomba hidráulica 6.76009 gera a pressão 

necessária para inclinar a cabine do condutor. 

Para garantir um trabalho seguro debaixo de uma cabine inclinada 

é decisiva a qualidade da bomba hidráulica 6.76009. Componentes 

de alta qualidade, como cames e pistões endurecidos, bem como 

elementos de vedação de pistões feitos de material resistente a óleo 

e à abrasão, garantem um funcionamento livre de problemas. Além 

disso, foi construída uma bomba durável sem fuga de óleo com 

junta plana não inchavel e anéis de vedação, que podem resistir até 

mesmo condições extremas criadas pelo sal do inverno.

Product Portrait 6.76009

Bomba hidráulica de basculamento cabine

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


Se o óleo no circuito hidráulico for misturado com água no momento 

do reparo (o óleo é leitoso) ou se houver uma substância estranha 

no óleo, o sistema hidráulico deve ser enxaguado. Ao preencher a 

nova bomba hidráulica, deve ser utilizado um óleo aprovado pelo 

fabricante. Para purgar o circuito hidráulico, a cabine do condutor 

deve estar totalmente inclinada uma vez e depois retornada para 

a posição de condução. Ao inclinar a cabine do condutor, pode ser 

necessário completar várias vezes o óleo. Ao inclinar a cabine de 

volta, é possível que o excesso de óleo escorra da bomba hidráulica.

Para garantir as funções de acordo com as especificações do 

fabricante, as tubulações não devem ser trocadas durante a 

montagem.

Dicas & Truques

Product Portrait 6.76009

Bomba hidráulica de basculamento cabine

Outros artigos para a bomba hidráulica – Art. N.° 6.76009
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6.76025 

Cilindro hidráulico de 

basculamento cabine          

substituir  

Renault 50 10 629 150

2.97127

Jogo de juntas 

substituir 

Renault 50 01 867 463

Volvo 3092051

2.97128

Jogo de reparo substituir 

Renault 50 01 867 464

Volvo 3092052

6.96009 

Tubo flexível substituir

Renault 50 10 615 918                 

6.96000

Jogo de reparo substituir  

Renault 50 01 867 466

Volvo 20852954                                               

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

www.dt-web.tv

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

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:
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