
Lista de recall 

 Irwin Industrial Tool – instalação de proteção na área da 

dobradiça dos crrinhos para crianças da marca Graco, modelos 

Literider e Glider; 

 Siemens LTDA – substituição dos acionadores manuais de 

incêndio modelos MSI – 10 BR, fabricados entre 31 de maio de 

2007 e 16 de setembro de 2014; 

 Triumph – substituição do parafuso e da porca de fixação do 

cavalete lateral das motocicletas Tiger Explorer e motocicletas 

Tiger Explorer XC, fabricadas entre 2013 e 2014; 

 Mercedes Benz – substituição da arruela de vedação do 

tensionador e reaperto deste nos motores dos veículos Sprinter 

Chassi e Furgão Van, fabricados entre junho e novembro de 

2014, e dos utilitários esportivos GLK 220 CDI, fabricados entre 

março e julho de 2014. E instalação de grampos de fixação da 

borracha de vedação do motor de todas as versões dos veículos 

Classe E e CLS, fabricados entre 2 de julho de 2012 e 1° de 

dezembro de 2014; 

 Yamaha – substituição do conjunto da roda traseira das 

motocicletas XTZ 150 Crosser, versões E e D, modelo 2015, 

fabricadas entre março e novembro de 2014; 

 Volkswagen – substituição da galeria de distribuição de 

combustível dos veículos Jetta Highline, ano 2014, Novo Fusca, 

ano 2014 e modelo 2015, e Novo Golf GTI, ano 2015, 

equipados com motor 2.0 TSI a gasolina. E substituição da 

unidade de comando do sistema de airbag dos veículos Fox, 

CrossFox, SpaceFox, fabricados entre 12 de março de 2014 e 

18 de julho de 2014; 

 Fiat – atualização do software do módulo de controle de bordo 

dos veículos Jeep Grande Cherokee, ano 2014, fabricados entre 

20 de fevereiro de 2013 a 30 de abril de 2014; 

 Honda – substituição do tanque de combustível dos veículos 

Honda Fit, ano 2015, fabricados entre 18 de agosto de 2014 e 

30 de outubro de 2014; 

 BMW – inspeção e se necessária substituição dos pneus 

dianteiros das motocicletas BMW, modelos, S 1000 RR, K 1300 

S e K 1300 R, fabricadas entre 18 de dezembro de 2009 e 2 de 

junho de 2014, que podem ter sido equipadas de fábrica com 

pneus dianteiros Continental; 

 KTM – inspeção e se necessários substituição dos pneus 

dianteiros das motocicletas KTM, modelo 990 Supermoto T, 



fabricados entre abril de 2007 e junho de 2014, que podem ter 

sido equipadas de fábrica com pneus dianteiros Continental; 

 FCA Fiat Chrysler - verificação e, se necessário, 

reprogramação do software da central eletrônica que visa 

auxiliar, adicionalmente, o controle de estabilidade dos veículos 

Jeep Grande Cherokee, ano 2014, fabricados entre 3 de 

outubro de 2013 e 11 de abril de 2014. E inspeção e reparação 

dos módulos de ignição dos veículos Town & Coutry, 300C, 

Journey e Grande Cherokke, fabricados de 2007 a 2010; 

 Ford Motor – inspeção e, se necessário, correção da posição 

da abraçadeira da mangueira de líquido de arrefecimento do 

motor e substituição da tubulação de combustível dos veículos 

Ranger 2.2L diesel, modelo 2013 e 2014, produzidos de 23 de 

abril de 2012 a 19 de março de 2014; 

 GM – inspeção e eventual substituição da mangueira de respiro 

do tanque de combustível dos veículos Chevrolet Spin, 

fabricados entre 9 de dezembro de 2014 e 27 de janeiro de 

2015. E colocação de presilha na mangueira de retorno de 

combustível e eventual substituição da tubulação de 

combustível dos veículos Chevrolet S10 Flex, ano 2012 a 2015, 

fabricados entre 13 de junho de 2011 e 4 de novembro de 

2014; 

 Jaguar e Land Rover – verificação, reposicionamento ou, se 

necessário, substituição da mangueira de vácuo do sistema de 

freio dos veículos Land Rover, modelos Range Rover Vogue, 

ano 2013, modelo 20147, e Range Rover Sport, ano 2014. E 

substituição dos tubos flexíveis do sistema de freios dianteiros 

dos veículos Range Rover Vogue, fabricados entre março de 

2005 a julho de 2012; 

 Specialized Brasil – em razão da quebra do parafuso de trava 

da extensão dos Aerobars das bicicletas SHIV 2012 a 2015 e 

Transition Apex 2013, o que pode gerar a queda do ciclista; 

 Audi – substituição do tubo de distribuição do combustível e 

dos elementos de vedação dos injetores do motor dos veículos 

Audi Q7, A6 Avant, A7 Sportback e A6 Sedan, fabricados entre 

27 de abril de 2011 e 1 de fevereiro de 2012; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


