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Înlocuirea carburatoarelor cu membrane la motoarele
Honda GX100 de pe maiurile compactoare Weber SRV62

Carburatoarele motoarelor termice, în special cele cu membrane, au nevoie de o întreţinere periodică.
Carburatoarele cu membrane pentru motoarele în 4 timpi au fost proiectate pentru a satisface
normele europene de poluare a mediului; ca atare, sunt foarte sensibile la calitatea combustibilului
folosit. De aceea, se recomandă utilizarea unui combustibil fără impurităţi, apă, filtrarea
combustibilului înainte de utilizare şi curăţarea periodică a carburatoarelor.
În cazul în care se observă funcţionarea defectuoasă a acestor carburatoare, în mod repetat (chiar
dacă sunt curăţate periodic), vă recomandăm înlocuirea carburatoarelor cu membrane cu
carburatoare cu plutitor. Vă prezentăm în continuare paşii de urmat.

Fig. 1. Se demontează ansamblul filtru aer.

Fig. 2-3. Se demontează carburatorul,
izolatorul, garniturile.

Fig. 4. Se demontează şurubul suport pentru ansamblul filtru
aer (încercuit cu roşu).

Fig. 5. Se demontează şuruburile suport pentru carburator
(încercuite cu roşu). Se filetează găurile încercuite cu verde.
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Fig. 6. Se montează reperele 3, 5, 9, 10, în
ordinea corespunzătoare.

Fig. 7. Se montează reperele 9, 13, 14, 15, în
ordinea corespunzătoare. Se montează
elementul filtru aer şi capacul filtru aer.

Codurile de comandă ale pieselor ce trebuie înlocuite sunt:
Fig. 6:

Fig. 7:

Poz.

Cod piesă

Denumire piesă

Buc.

3

17220-Z0D-V20

Carcasă filtru aer

1

5

17228-Z0D-V21

Garnitură filtru aer

1

9

90041-Z0D-V20

Şurub

1

10

90042-Z0D-V20

Şurub

2

Poz.

Cod piesă

Denumire piesă

Buc.

9

16100-Z0D-V22

Carburator

1

13

16211-Z0D-000

Izolator carburator

1

14

16212-Z0D-V20

Garnitură izolator

1

15

16221-ZG0-801

Garnitură carburator

1

Interprima vă poate furniza acest kit de înlocuire la preţul net de 142 EUR fără TVA. Termen
de livrare: din stoc sau în cel mai scurt timp posibil.
Pe comandă veţi completa “Kit înlocuire carburator GX100” şi numărul de seturi solicitate.
Pentru orice alte detalii sau lămuriri vă rugăm să contactaţi Departamentul Post-vânzare
Interprima.
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