Buletin Service Nr. 25/14.03.2012

Noutăţi 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 de service vom prezenta câteva din aceste modificări constructive.
1. Arborele cotit la motoarele EH12 pentru maiuri compactoare, cu flanşă de prindere tip “K”:
s-a modificat dimensiunea porţiunii de fixare a ambreiajului, din raţiuni de producţie. Modificarea
se aplică la motoarele începând cu seria 2326479.
Înainte de modificare

După modificare

Coduri de comandă pentru arbore cotit:

vechi: 268-21903-21
nou:
268-21903-31

Interschimbabilitate:

nou → vechi: DA
vechi → nou: NU

2. Carburatorul la motoarele EX40: s-a modificat, pentru a îmbunătăţi performanţele la porniri
repetate. Modificarea se aplică la motoarele care au filtrul de aer cu hârtie, începând cu seria
0075273.
Înainte de modificare

După modificare

G026012
20B6230110

G026013
20B6230120

Marcaj de identificare
Cod de comandă Robin-Subaru

Manetă şoc

Coduri de comandă pentru carburator:

vechi
nou

Interschimbabilitate:

nou → vechi: DA
vechi → nou: NU
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3. Buşonul de la rezervor la motoarele EY15-20, EH12-17-25-30-34-36-41: s-a modificat,
pentru a reduce numărul reperelor produse. Modificarea se aplică începând cu următoarele serii
de motoare:
Motor

Serie

Motor

Serie

EY152

B228640

EH12

2342806

EY153

6544629

EH17

2335222

EY20B

3976243

EH25

2221745

EY203

6944267

EH30

1049216

EH34

1186112

Motoarele EH36 si EH41 au fost scoase din producţie în decembrie 2011, dar piesele în discuţie se
vor livra conform modificării menţionate.
Înainte de modificare (cromat)

După modifcare (negru metalizat)

Coduri de comandă pentru buşon:

vechi: 043-04300-15
nou:
043-04400-50

Interschimbabilitate:

nou → vechi: DA
vechi → nou: DA

4. Aerisitorul şi garnitura de la capacul de culbutori la motoarele EH09-2 şi EH10 pentru
maiuri compactoare: s-au modificat, pentru a creşte fiabilitatea şi siguranţa în funcţionare. S-a
modificat procedeul de fabricaţie pentru aerisitor, iar numărul de garnituri folosite s-a redus de la
4 bucăţi la 3 bucăţi. Modificarea se aplică începând cu următoarele serii de motoare:
Motor

Serie

Motor

Serie

EH09-2

F169286

EH10

F112021

Înainte de modificare

Capac culbutori

După modifcare

Aerisitor

O garnitură

Două
garnituri

Apărătoare ulei
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Suprafaţă din turnare

Aerisitor 284-15602-03 (vechi)

Suprafaţă prelucrată mecanic

Aerisitor 284-15602-13 (nou)

Coduri de comandă pentru garnituri:

vechi: 284-16007-03 (4 buc.)
nou:
284-16007-03 (3 buc.)

Coduri de comandă pentru aerisitor:

vechi: 284-15602-03
nou:
284-15602-03

Interschimbabilitate:

nou → vechi: DA
vechi → nou: NU – individual
DA – dacă se înlocuiesc ambele repere

5. Axul cu came la motoarele EX13, 17, 21, 27, 30: s-a modificat forma constructivă la levierul de
decompresie şi arcul aferent, pentru a creşte fiabilitatea şi siguranţa în funcţionare. Modificarea se aplică
începând cu următoarele serii de motoare:
Motor

Serie

Motor

Serie

EX13

2596385

EX27

2497250

EX17

2895088

EX30

1543273

EX21

2584959

Levierul de decompresie:
Înainte de modificare

După modificare

Arcul de revenire:
Înainte de modificare
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Coduri de comandă pentru ax cu came (ansamblu):
EX13, 17, 21 – general:

vechi 277-31601-41

nou 277-31601-51

EX13, 17, 21 – turaţie fixă:

vechi 278-31601-41

nou 278-31601-51

EX27, 30 – general:

vechi 279-31601-11

nou 279-31601-21

EX27, 30 – turaţie fixă:

vechi 279-31602-21

nou 279-31602-31

Inteschimbabilitate

nou → vechi: DA
vechi → nou: NU

Coduri de comandă pentru levier decompresie:
EX13, 17, 21:

vechi 277-36401-03

nou 277-36401-13

EX27, 30:

vechi 279-36401-03

nou 279-36401-13

Cod de comandă pentru arc de revenire:
vechi 277-38703-03
Inteschimbabilitate

nou 277-38703-13

DOAR dacă se înlocuiesc ambele repere (levier şi arc).

Pentru a evita comandarea greşită a pieselor de schimb, vă recomandăm:
- Analizaţi cu atenţie desenele de service de pe site Robin-Subaru;
- Accesaţi desenele de service corespunzătoare, pornind de la specificaţia sau seria motorului;
- Verificaţi echivalenţele de coduri din listele de preţ.
În cazul în care aveţi neclarităţi, vă rugăm să contactaţi Departamentul Post-vânzare Interprima.
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