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SB, startsnorforbedring,
McCulloch motorsag, CS42S,
2018-02
Berørte modeller
Modell
CS42S

PNC
967320604

Berørte serienumre
16348NXXXXX til 18036NXXXXX

Berørt(e) marked(er)
Europa

Beskrivelse
Startsnoren kan løsne fra snorhjulet og forhindre start av motoren. Snorhjulet har blitt oppdatert.

Tiltak
Produkt solgt til sluttbrukere:
Øvrig inventar ennå ikke solgt:
Servicebeskrivelse

Utfør bare service hvis problemet oppstår for sluttbruker(e).
Ingen tiltak kreves.
Skift snorhjulet.

Informasjon om deler
Nytt delenr.
594090401, antall 1

Beskrivelse
Sett for service av snorhjul

Gammelt delenr.
584400101 / 584400102

Informasjon for garantirapportering
Normale garantiregler gjelder. Service må utføres gjennom vår garantiprosess, og bare med kodene
og teksten som er oppført nedenfor:
Komponentkode:
Defektkode:
Garantikode (inventar):
Garantikode (sluttbrukere):
Garantirapporttekst:
Tidsenheter (6 minutter):

223 startsnor
92 Del skiftes ut på forespørsel av Husqvarna
Ingen tiltak kreves
1 garanti
Service Bulletin nr. B170048B-11
3 enheter (18 minutter)

Endringshistorikk
Revisjon
A
B

Dato
9-2017
2-2018

Beskrivelse
Opprettet
1. Berørte serienumre
2. Informasjon om deler - Gammelt delenr.
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INSTRUKSJONSARK
UTSKIFTING AV SNORHJUL

Illustrasjon 1
Illustrasjon 2
Illustrasjon 3
Illustrasjon 4
A. viftehus
I. håndtak
F. maskinskrue
J. snor
B. snorhjul
J. snor
K. hakk i huset
1. hull
C. tauskrue
a. 1/4–1/2 tomme (etter at knuten
L. hakk i snorhjulet
2. spor
D. fjær
er trukket til)
a. krok
b. sløyfe
E. nav
F. maskinskrue
G. returfjær
H. sperre
1. Skru ut de fire (4) skruene i viftehuset (A). Fjern viftehuset fra chassiset.
2. Fjern tauskruen (C) fra snorhjulet (B).
OBS! Returfjæren (G) står i spenn, og snorhjulet kan vikles opp.
3. Slipp returfjæren sakte helt ut når du fjerner tauet (J) og håndtaket (I) fra viftehuset.
4. Fjern maskinskruen (F) fra midten av navet (E).
5. Hold snorhjulet nede i viftehuset mens du fjerner navet.
6. Fjern snorhjulet forsiktig med fjæren (D), og påse at returfjæren (G) holdes i lommen under.
7. Påfør en liten mengde litiumfett på sperren (H), og sett snorhjulet på viftehuset. Drei snorhjulet forsiktig med klokken til det faller på plass.
8. Sett på plass fjæren, og kontroller at krokenden av fjæren er koblet til snorhjulet. Sett på plass navet, og kontroller at navpinnen er koblet til
fjæren.
9. Sett på plass navet, og kontroller at navpinnen er koblet til fjæren.
10. Træ maskinskruen inn i midten av navet og sperren, og stram til med et moment på 45–50 in. lbs.
11. Sett snoren gjennom håndtaket, og fest den med en dobbel knute. La det være ca. 1 cm snor bak knuten. Se illustrasjon 2.
12. Drei snorhjulet forsiktig med urviseren til det stopper.
13. La snorhjulet rotere mot urviseren til snorhjulets hakk (L) og husets hakk (K) er på linje med hverandre. Se illustrasjon 3.
14. La deretter snorhjulet rotere én hel omdreining mot urviseren til hakkene er på linje igjen.
15. Sett en sekskantnøkkel eller skrutrekker inn i sporet som dannes av de to hakkene, for å låse remskiven.
16. Før den frie enden av snoren gjennom hullet i viftehuset, inn i snorhjulet, og opp gjennom hullet i snorhjulet(1). Se ill ustrasjon 4.
17. Skyv snoren inn i festesporet. Se illustrasjon 4.
18. Træ festeskruen inn i skruehullet på snorhjulet, og stram skruen helt tett (8–10 in. lbs). Ikke trekk til skruen for hardt.
19. Trekk snoren stram, fjern sekskantnøkkelen eller skrutrekkeren, og la snorhjulet og snoren spoles tilbake langsomt.
20. Monter viftehuset på chassiset, og trekk til med et moment på 35–40 in. lbs.
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