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Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk

Bilmærke:
Model:
Årgang:
Km tal:
Motortype:
Motorkode:

Peugeot, Citroën, DS og Opel
Alle
Alle
ikke relevant
EB motorer
1.2 THP/3-cyl. med oliebadet tandrem
HNZ, HNP, HNY m.fl.

PSA ændrer udskiftningsintervaller for tandrem på EB motorer
NOTE TIL EFTERMARKEDET FRA PSA GRUPPEN
INFORMATION OM ÆNDRING AF VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER FOR TYPE EB-MOTORER
OG DEN OBLIGATORISKE FOREBYGGENDE KONTROL AF TANDREMMEN

PSA gruppen tager nu konsekvensen af de problemer som har været
omtalt i forbindelse med tandremmen på koncernens type-EB motorer og
ændrer udskiftningsintervaller og kontrolprocedure for tandremmen på
disse motorer.
For de omtalte type EB motorer har fabrikken indført en kontrolprocedure
til forebyggende kontrol af om tandremmen skal udskiftes.
Ligeledes skal man være opmærksom på at der specifikt kun må anvendes
additiver godkendt af fabrikken!

De nye intervaller fremgår af tabellen på næste side og servicedata
publiceret i Hella Gutmanns dataløsninger.

Hotline info
Løsning

PSA udskiftningsintervaller for tandrem (EB motorer)

Importørens vejledninger afviger fra bilfabrikkens
Den danske importør anbefaler nu udskiftning af tandremmen for alle
motorer (ikke kun EB-motorer) til hvert 6. år, og afviger dermed
væsentligt fra bilfabrikantens anvisninger (FDM artikel-565971-bilerfaar-nyt-tandremsinterval). Bilfabrikkens specifikke km-intervaller
ændrer importøren ikke på.

Kilde: https://public.servicebox-parts.com/

Hella Gutmann gør opmærksom på, at vores offentliggjorte data
modsvarer de data som bilfabrikanten offentliggør i deres
værkstedsportal, og som er tilgængelige for det frie automotive
eftermarked.

Kontrolprocedure og værktøj

Heraf fremgår det ikke at PSA koncernens ændringer gælder samtlige
motorer.
For at undgå problemer, så vidt muligt, anbefaler Hella Gutmann
værkstedet at tage dialogen med kunden og forklare hvad fabrikken
foreskriver kontra importørens anbefalinger samt afklare om bilen
evt. er omfattet af eksempelvis en udvidet motorgaranti/forsikring.
I så fald bør importøren kontaktes for afklaring af om
garantien/forsikringen er betinget af tekniske forudsætninger eller
specifik vedligeholdelse.
Udskiftning aftales om nødvendigt med kunden.
Hos Hella Gutmann har vi tilrettet udskiftningsintervallerne i vores
kørende dataløsninger i henhold til fabrikkens anvisninger, og
opdatering med information om ovennævnte kontrolprocedure følger
snarest.
Hella Gutmann Solutions
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