
Montagem do filtro de ventilação do cárter

Borda de polipropileno

Material do filtro

Ranhura da junta

Suporte

 1
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Substitue

5 0420 9107

Adequado para

Iveco - PowerStar, EuroTech, EuroStar, 

Stralis, AD/AT/AS Stralis, EuroTrakker, 

AD/AT Trakker, Euromover

Iveco Bus - Citelis, CityClass, Crealis, 

Arway, Crossway, EuroClass,  

EuroRider, Evadys, Urbanway

Detalhes do produto

Comprimento: 262 mm

Largura: 139 mm

Altura: 28 mm

Peso: 450 g/m²

Grau de eficiência do filtro: PM10 de 

acordo com a norma ISO 16890

Informação de produto: 

O filtro de ventilação do cárter 7.74104 distingue-se através do 

seu material de filtro altamente eficaz e uma excelente precisão de 

ajuste. A borda de polipropileno garante estabilidade permanente, 

mesmo em condições de alta temperatura. 

O filtro de ventilação impede que os gases não filtrados, 

contaminados com óleo do motor, sejam direcionados do cárter para 

a passagem de admissão do turbocompressor. O óleo filtrado do ar é 

então adicionado de volta à circulação do óleo, fazendo com que o 

consumo de óleo e as emissões totais do motor sejam reduzidas de 

maneira eficiente.
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Product Portrait 7.74104

Filtro, purga de ar de bloco motor

http://dtpi.de/?id=7.74104
http://www.dt-spareparts.com/


Antes da troca, a condição de desgaste do item removido deve ser 

avaliada. Onde houver resíduos de óleo do motor usado ou água 

residual, também deve ser realizada uma troca de óleo do motor. 

O novo item deve ser montado livre de tensão para assegurar um 

funcionamento e vedação ideais.

O respiradouro na cobertura deve ser verificado quanto ao 

funcionamento e limpeza. Para efeitos de teste, sopre através do 

respiradouro. A cobertura deverá, em seguida, ser montada com o 

torque de instalação estipulado pelo fabricante.

Dicas & Truques

Product Portrait 7.74104

Filtro, purga de ar de bloco motor

Itens semelhantes ao filtro de ventilação do cárter - Nº do Item 7.74104

7.50871

Filtro, purga de ar de  

bloco motor substituir  

M+H: C 911 x-2

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

1.10790    

Jogo de filtros, purga  

de ar de bloco motor

substituir 1486634               

7.50850

Junta, purga de  

ar de bloco motor

substituir 0299 6234

                          

7.50872           

Filtro, purga de ar de  

bloco motor, com juntas 

substituir 5 0420 9107 S                                                   

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

DT
DE

 · 
Pr

od
uc

t P
or

tra
it 

08
.2

01
7 

PT
BR

 · 
Re

v. 
1.

0 
· 2

01
70

72
6

http://dtpi.de/?id=7.74104
http://dtpi.de/?id=7.74104
http://dtpi.de/?id=7.50871
http://dtpi.de/?id=7.50871
http://dtpi.de/?id=1.10790
http://dtpi.de/?id=1.10790
http://dtpi.de/?id=7.50850
http://dtpi.de/?id=7.50850
http://dtpi.de/?id=7.50872
http://dtpi.de/?id=7.50872
http://www.dt-web.tv/
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://www.dt-spareparts.com/
http://newsletter.dt-spareparts.com/

