
Estrutura de baterias de arranque de alto desempenho

Produtos

Nº do Item 9.67433  

(DIN 64035)

12 V / 140 Ah

Nº do Item 9.67435  

(DIN 68032)

12 V / 180 Ah

Nº do Item 9.67437  

(DIN 72512)

12 V/ 225 Ah

Detalhes do produto

consulte o verso da página
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Observe os orientações de segurança, bem como  

o livreto informativo em 21 idiomas anexado 

junto à bateria. Além disso, a folha de dados de 

segurança, bem como as informações para a elimi-

nação da bateria estão disponíveis para download 

através do site:
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http://www.dt-spareparts.com/services/downloads/
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Product Portrait – Baterias de arranque

Baterias de arranque de alto 

desempenho para veículos utilitários

Genuine Quality.
Durable Trust.

NOVO

Informação de produto: 

De aplicação universal, as baterias de arranque de alto desempenho 

da marca DT Spare Parts cobrem até 95% das aplicações de 

veículos utilitários. Estas baterias proporcionam de maneira 

confiável e sob quaisquer condições climáticas uma corrente de 

ensaio a frio de até 1150 A/EN para o procedimento de partida.

As baterias de arranque de alto desempenho da marca DT Spare Parts 

possuem a mesma qualidade de peças originais e se destacam pelas 

seguintes características:

▪ A mais nova tecnologia cálcio-cálcio (CA/CA) 

▪ Abastecida e carregada de fábrica, pronta para montar  

e para dar a partida

▪ Absolutamente livre de manutenção – não é necessário 

reabastecer com água destilada

▪ Baixa taxa de autodescarga

▪ Alta resistência a vibrações e acidentes

▪ Alta durabilidade, com 2 anos de garantia*

 1  Alça de transporte estável

 2  Terminal (–)

 3  Terminal (+) com capa de 
       terminal vermelha

 4  Número de lote da bateria

 5  Tampa

 6  Etiqueta de artigo com holograma

http://www.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/?id=9.67433
http://dtpi.de/?id=9.67435
http://dtpi.de/?id=9.67437


*para defeitos de material e de fabricação

Antes de trocar uma bateria, um diagnóstico de erro pode apontar a 

causa da falha. Não se deve descarta a possibilidade de defeito no 

próprio veículo. Por meio de um teste de corrente de repouso, é possível 

identificar consumidores externos. Mesmo uma simples limpeza nas 

fixações dos terminais e/ou a aplicação de massa lubrificante isenta 

de ácidos pode solucionar o problema. Para obter a potência total, 

todas as baterias de um sistema devem ser trocadas ao mesmo tempo. 

Importante aqui é que as baterias instaladas possuam a mesma 

capacidade. Observe que: A capa de proteção do terminal positivo deve 

ser removida apenas imediatamente antes da conexão. O terminal 

positivo tem de ser conectado antes do terminal negativo. Os grampos 

dos terminais devem ser presos com segurança. A remoção ocorre em 

sequência inversa. As baterias devem sempre ser armazenadas em local 

fresco e seco.

Dicas & Truques

Visão geral das 
bateria de arranque 
DT Spare Parts

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
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.

DT
DE

 · 
Pr

od
uc

t P
or

tra
it 

02
.2

01
7 

PT
 · 

Re
v 

1.
0 

· 2
01

70
11

2

N.° do artigo 9.67433 9.67435          9.67437

N.° DIN 64035 68032 72512

Substitui N.° DIN 63545 / 62045 67411 / 67043 / 65513 / 64317 70038

Tensão (Volts) 12 12 12

Capacidade (Ah) 140 180 225

Corrente de ensaio a frio (A/EN) 760 1000 1150

Circuito 3 3 3

Terminais 1 1 1

Adaptador de fixação B00 B00 B00

Comprimento (mm) 514 513 518

Largura (mm) 189 223 274

Altura (mm) 223 223 242

Peso (kg) 36,2 44,6 56,8

Unidades por palete 24 18 18

Garantia* 24 meses 24 meses 24 meses

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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http://www.dt-web.tv
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
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