Buletin de service
B170040A-11

BULETIN DE SERVICE
Către:
Buletinul nr.:
Data:
Mărci:
Produs:
Datele de producție:
Piețele afectate:

Toți distribuitorii și clienții
B170040A-11
28.08.2017
McCulloch
Trimmere alimentate cu benzină
01.03.2017 - 20.07.2017
În întreaga lume cu excepția Americii de Nord

Istoric:
O componentă din sistemul de pornire (clichet de pornire) se poate deplasa de la locul ei și/sau se poate rupe în
timpul pornirii sau utilizării trimmerului. Acest lucru poate cauza probleme la pornirea și funcționarea motorului.
Indicații din buletinul de service:
• Acțiune necesară: Pentru unitățile afectate din inventarul dvs., care nu au fost vândute clienților, este
necesară repararea.
• Numai dacă este cazul: Pentru unitățile afectate care au fost vândute clienților, repararea trebuie
efectuată numai dacă este necesar.
• Repararea include instalarea unui nou ansamblu clichet de pornire/punte.
• Verificați dacă există și alte componente deteriorate în zona defecțiunii și înlocuiți toate componentele
deteriorate.
Raportarea pentru garanție:
Repararea trebuie realizată în cadrul procesului de garanție Husqvarna, folosind doar aceste informații:
• Cod componentă:
226 - Clichete de pornire
• Cod defect:
92 - Schimbarea componentelor la cererea Husqvarna
• Tip de garanție (vândute, în garanție):
1 - Garanție
• Tip de garanție (vândute, în afara garanției): 6 - Reputație
• Tip de garanție (inventar nevândut):
04 - Solicitată de fabrică
• Unități de manoperă permise:
3 (18 minute)
Componente de comandat:
• Pentru fiecare produs, este necesar 1 ansamblu clichet de pornire/punte, cod produs 503873305.
Detalii instrumente și reparare:
• Comandați remedierea opririi pistonului, cod produs 504910605 (sau utilizați ceva similar care trebuie să
încapă într-un orificiul de bujie de 14 mm) pentru a fi introdus prin orificiul bujiei pentru a ajuta la oprirea
mișcării pistonului.
• Instalați ansamblul clichet de pornire/punte cu ajutorul unei chei de 10 mm cu un cuplu de 7-8 Nm (6070 in-lb).
• Strângeți cele 2 șuruburi existente în zona superioară a carcasei demarorului cu ajutorul piesei T25 cu
un cuplu de 4-6 Nm (35-55 in-lb).
• Strângeți șurubul existent în zona inferioară a carcasei demarorului la un cuplu de 1,1-2,2 Nm (10-20 inlb), cu un instrument cu turație mică (300 max.) sau strângeți cu mâna.
Interval de serii afectate:
• 17060NXXXXX - 17201NXXXXX (format serie: 17 = anul de fabricare, 060 = ziua consecutivă din an
(060/365) - 01.06.2017, 201 = ziua consecutivă din an (201/365) - 20.07.2017)
Notă: Dacă produsul se încadrează în intervalul de serii și pe cutia exterioară există un punct sau marcaj verde,
produsul a fost deja reparat.
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Modele afectate:
Marcă

Numele
modelului

Numărul
modelului

McCulloch

B28PS

966778401
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