Boletim de assistência
B170040A-11

SERVICE BULLETIN
Para:
Número do boletim:
Data:
Marcas:
Produto:
Datas de produção:
Mercado(s) afetado(s):

Todos os revendedores e clientes
B170040A-11
28-Ago-2017
McCulloch
Aparadores a gasolina
1-mar-2017 a 20-jul-2017
Em todo o mundo exceto América do Norte

Fundamentação:
Um componente no sistema de arranque (prendedor de arranque) pode deslocar-se para fora do lugar e/ou
partir durante o arranque ou funcionamento do aparador. Isto pode causar problemas no arranque e no
funcionamento do motor.
Indicações do Service Bulletin:
• Ação necessária: É necessário serviço de manutenção para as unidades afetadas no seu inventário que
não tenham sido vendidas a consumidores.
• Apenas se detetado: Para as unidades afetadas vendidas a consumidores, o serviço de manutenção é
solicitado apenas se for necessário.
• O serviço de manutenção inclui a instalação de um novo conjunto da ponte/prendedor de arranque.
• Verifique se existem danos noutros componentes na área da avaria e substitua todas as peças
danificadas.
Elaboração do relatório de garantia:
É necessário efetuar o serviço de manutenção através do processo de garantia da Husqvarna utilizando apenas
esta informação:
• Código do componente:
226 – prendedores de arranque
• Código da avaria:
92 – Substituição de peça após pedido pela
Husqvarna
• Tipo de garantia (vendido, dentro da garantia): 1 – Garantia
• Tipo de garantia (vendido, fora da garantia): 6 – Política de boa vontade
• Tipo de garantia (inventário não vendido):
04 – Solicitada pela fábrica
• Unidades de mão-de-obra permitidas:
3 (18 minutos)
Peças a encomendar:
• Para cada produto, é necessário 1 conjunto da ponte do prendedor de arranque com o número de peça
503873305.
Detalhes das ferramentas e do serviço de manutenção:
• Encomende o serviço de manutenção do batente do pistão com o número de peça 504910605 (ou
utilize algo semelhante que encaixe num orifício da vela de ignição de 14 mm) para ser introduzido
através do orifício da vela de ignição para auxiliar na paragem do movimento do pistão.
• Instale o conjunto da ponte do prendedor de arranque utilizando uma tomada de 10 mm com um binário
de 7-8 Nm (60-70 pol-lbs).
• Aperte os 2 parafusos superiores existentes do alojamento do dispositivo de arranque utilizando uma
broca T25 com um binário de 4-6 Nm (35-55 pol-lbs).
• Aperte o parafuso inferior existente do alojamento do dispositivo de arranque com um binário de 1,1-2,2
Nm (10-20 pol-lbs), com uma ferramenta de rpm lentas (máximo 300) ou aperte manualmente.
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Intervalo dos números de série afetados:
• 17060NXXXXX a 17201NXXXXX (Formato do número de série: 17 = ano de produção, 060 = dia
consecutivo do ano [060/365] – 1-Mar-2017, 201 = dia consecutivo do ano [201/365] – 20-Jul-2017)
Nota: Se o produto se encontrar na gama de números de série e a caixa exterior apresentar um ponto ou marca verde,
o produto já foi sujeito a tarefas de manutenção.
Modelos afetados:
Marca

Nome
do
modelo

Número
do
modelo

McCulloch

B28PS

966778401
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