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Informaţii Robin-Subaru
Din dorinţa de a îmbunătăţi performanţele motoarelor produse, de a le face cât mai fiabile şi
eficiente, Fuji Heavy Industry aduce permanent modificări pieselor componente. În acest număr al
buletinului service vom prezenta câteva din aceste modificări constructive.
1. Pistonul cu segmenţi la motoarele EX35-40: s-a modificat, pentru a reduce numărul
reperelor produse şi pentru a creşte fiabilitatea motoarelor. Modificarea se aplică la motoarele
produse începând cu luna ianuarie 2014.
După modificare

Înainte de modificare
Segmentul de sus
(formă de butoi)
Segmentul de
mijloc (formă
conică)
Segmentul de
ungere (din 3
piese)

Coduri de comandă:

Denumire

Cod de comandă
Vechi

Nou

Piston

20B-23401-J3

22B-23401-J3

Set segmenţi

20B-23501-07

22B-23501-07

Piston

20B-23403-J3

22B-23403-J3

Set segmenţi

20B-23502-07

22B-23502-07

Piston

20B-23404-J3

22B-23404-J3

Set segmenţi

20B-23503-07

22B-23503-07

Observaţii

STD.

R1 (+0,25 mm)

R2 (+0,50 mm)

Interschimbabilitate: piesele menţionate NU sunt interschimbabile separat (vechi cu nou), ci
trebuiesc comandate ca set (piston şi segmenţi).
Produse afectate: EX35 începând cu seria 0020579, EX40 începând cu seria 0144263.
Specificaţie motoare: se va modifica ultima cifră (de exemplu, EX400D52160 va deveni
EX400D52161).
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2. Carburatorul la motoarele ER12: s-a modificat, pentru a a creşte fiabilitatea motoarelor.
Capacul de la jiclorul de aer este din metal, în locul celui din plastic. Modificarea se aplică la
motoarele produse începând cu luna martie 2014.
După modificare

Înainte de modificare

Plastic (negru)

Metal (auriu)

Coduri de comandă:
Cod de comandă

Denumire

Observaţii

Vechi

Nou

Carburator

21E-62301-J0

21E-62301-K0

1, 2, 3, 4, 5, 6

Carburator

21E-62302-H0

21E-62302-J0

7, 8

Interschimbabilitate: se poate monta carburator NOU în locul carburatorului VECHI, dar nu şi
invers.
Produse afectate: ① ER120D40000, ② ER120D47010, ③ ER120D47040,④ ER120DC4200,
⑤ ER120DC4700, ⑥ ER120DC4710, ⑦ ER120D45010, ⑧ ER120D45011.
Serii motoare afectate: începând cu 1002611.

În cazul în care vă sunt necesare informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Departamentul Post-vânzare Interprima:
Telefon: 0232-208888
E-mail: postvanzare@interprima.ro
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