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SERVICEINFORMATION
CLAPETĂ DE REGLARE: DAUNE PROVOCATE PRIN
COROZIUNE
LA BOXER, DAILY, DUCATO, JUMPER
Adecvat pentru

Produs: Clapetă de reglare (Diesel)

Citroën, Fiat, Iveco, Peugeot

Nr. Pierburg

Înlocuieşte*

Nr. ref. *

Fiat/Iveco

Daily IV C15/C18/S18
Ducato 3.0 JTD

7.01754.10.0

7523D
7.01754.07.0

504105594; 504264089; 504345917;
71724299; 71724302

Peugeot

Boxer III 3.0HDi

163638

Citroën

Jumper 3.0 HDi

163671/163676

POSIBILE RECLAMAŢII:
•

Regim de avarie

•

Clapetă de reglare fără funcţie

•

P0638 „Comandă supapă clapetă de
acceleraţie – Circuit întrerupt“

La autovehiculele prezentate mai sus,
apa sau umiditatea pot pătrunde prin
cuplajul cablului de racordare. În

Clapeta de reglare (evidenţiată în roşu) în
camera motorului unui Iveco Daily 3.0 l

Vedere în interiorul unei clapete de reglare
deteriorate

Cuplaj cu umiditate şi urme de coroziune

Ştecher de montaj cu urme de coroziune

interiorul clapetei de reglare, umiditatea
poate produce daune severe, până la
defectare.
Verificaţi dacă la ştecherul montat al
clapetei de reglare sau la cuplajul
cablului se observă urme de coroziune
sau umiditate. În acest caz înlocuiţi
clapeta de reglare şi cablul.
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La autovehiculele numite, de la lansarea
seriei este montată clapeta de reglare cu

Clapeta de reglare montată până în 2009

numărul de referinţă 7523D. Această

7523D poate fi înlocuită cu ajutorul

clapetă de reglare a fost înlocuită în

cablului adaptor 4.07360.49.0 cu clapeta

timpul producţiei de serie (de la 2009) cu

de reglare Pierburg 7.01754.10.0. Cablul

o clapetă de reglare de la Pierburg.

adaptor este etanşat împotriva
umidităţii.

Ne rezervăm dreptul efectuării unor modificări şi ne asumăm existenţa unor diferenţe în cazul figurilor. Pentru alocare şi pentru piesele de schimb, consultaţi cataloagele valabile în
fiecare caz în parte, respectiv sistemele bazate pe TecAlliance.
* Numerele de referinţă indicate servesc exclusiv drept termeni de comparaţie şi nu pot fi utilizate în facturile către consumatorii finali.

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

