Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse
nealimentare periculoase

Numărul alertei

1328/11

Categorie

Autovehicule

Tip de alertă

Produse cu riscuri grave

Utilizator al
produsului

Consumator

Produs (*)

Car550i GT550i Limusc750i Luscine650i Luscine750Li Limouine760Li Limouine760Li LimouneHybrid
7Activ LX5 xDrive50iX6 xDrive50iX5 MX6 MActiv Hybrid X60

Marcă

BMW

Denumire

Tipul/numărul
modelului (*)

Omologarea de tip CE/CE de tipGT/e1 * 2007/46 * 0215 *5L/e1 * 2007/46 * 0363 *6c/e1 * 2007/46 *
0562 *701/e1 * 2001/116 * 0490 *7L/e1 * 2007/46 * 0276 *HY/e1 * 2007/46 * 0323 *E70/e1 *
2001/116 * 0420 *X5/e1 * 2007/46 * 0421 *X6/e1 * 2007/46 * 0412 *M7x/e1 * 2007/46 * 0172 *Sunt
afectate vehiculele provenind din următoarele perioade de producie:550i GT din 02/2009 până la
11/2010550i Limousine din 06/2009 până în 09/2010650i Cabano din 11/2009 până în 08/2010750i
Limousine din 02/2008 până în 09/2010750Li Limousină din 02/2008 până în 09/2010760i Limousine
din 02/2009 până în 09/2010760Li Limouină de la 02/2009till 09/2010ActiveHybrid 7 din 07/2009 până
în 09/2010ActiveHibrid 7 L din 07/2009 până în 09/2010X5 xDrive50i din 04/2009 până în 12/2010X6
xDrive50i din 11/2007 până în 11/2010X5 M din 11/2008 până în 11/2010X6 M din 11/2008 până în
11/2010TiveHybrid X60 din 1/2009 până în 11/2010

Numărul
lotului/cod de
bare (*)
Categorie portal
OCDE
Descriere (*)

Autoturism

ara de origine

Germania

Alertă transmisă
de

Germania

Tip de risc

Incendiu

Risc (*)

Pompa auxiliară de răcire poate eua la temperaturi de funcionare ridicate.În câteva cazuri rare, se poate
întâmpla ca pompa auxiliară de răcire a agentului de răcire să funcioneze.În caz afirmativ, ar putea apărea
un incendiu al compartimentului motor sau chiar un incendiu al vehiculului.

Măsurile adoptate
de ara care a
Măsuri corective voluntare luate de producător
emis notificarea (*)
Au fost găsite
produse i s-au
luat măsuri, de
asemenea, în

Danemarca, Irlanda, Polonia, Spania, ările de Jos, Slovenia, Lituania, Regatul Unit, Ungaria, Portugalia,
Grecia

Imagini

Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privete
corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.
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