Informace o výrobku Blickle

Podle ručení výrobce za své výrobky
definovaného v „Zákoně o ručení za výrobek“
(§ 4 zákona o ruč. za výrobek) a podle zákona
o bezpečnosti přístrojů a výrobků (§ 4 odst.
GPSG, směrnice EU 2001/95/ES) je potřeba
dbát následujících informací o kolech a
kladkách. Všechny údaje uvedené v tomto
katalogu musí být dodrženy. Nerespektování
zbavuje výrobce povinnosti ručení.

1.0 Informace o výrobku a
použití v souladu s určením
Kola a kladky ve smyslu této definice jsou
díly, které jsou všeobecně vyměnitelné
a montují se na přístroje k tomu určené,
nábytek a transportní systémy nebo podobné
výrobky za účelem pojízdnosti.
Tato informace o výrobku se vztahuje na kola
a kladky, obzvláště na pasivně řiditelné
kladky (otočné kladky), pro nestrojově
poháněná vozidla a přístroje, dále nazývané
objekty, které se obvykle nepohybují rychleji
než je rychlost chůze a ne v trvalém provozu.
Kola a kladky ve smyslu této informace o
výrobku lze rozdělit na tyto oblasti použití:
Oblast bydlení:
n např. sedací nábytek, obytný nábytek
Oblast služeb:
obec. oblast služeb
např. nákupní vozíky, kancelářský nábytek
n zdravotnická zařízení
např. nemocniční lůžka
n

Oblast průmyslu:
n transportní přístroje pro střední a těžkou
nosnost

K používání v souladu s určením patří zvláště
odborná montáž:
a) Výrobek musí být s objektem spojen na
všech bodech k tomu určených.
b) Objekt musí mít v těchto místech
dostatečnou pevnost.
c) Funkce výrobku nesmí být montáží
omezena nebo změněna.
d) Otočné kladky musí být namontovány
tak, aby jejich otáčivé osy kol byly kolmo.
e) Pevné kladky musí být namontovány tak,
aby osy kol byly v jedné linii.
f) Na jednom objektu je nutné použít jen
otočné kladky stejného druhu.
Jsou-li motovány i pevné kladky,smějí
sem být instalovány pouze kladky
doporučené výrobcem.

2.0 Nesprávné používání

4.0 Údržba výrobku

O nesprávné používání - tzn použití kol a
kladek, které není v souladu s jejich určením,
se jedná například, když

Kola a kladky se musí pravidelně udržovat
podle potřeby

a) jsou kola a kladky používány s větším
nákladem, než je maximální nosnost
uvedená v katalogu.
b) jsou používány na nevhodném, nerovném
podkladu.
c) okolní teploty jsou příliš vysoké nebo
příliš nízké.

n

promazáním ložisek
seřízením uvolňujících se spojů.

Je dovoleno používat pouze takové čisticí
prostředky, které neobsahují složky
podporující korozi a poškozující výrobek.
Kladky příp. jejich součásti je potřeba
nahradit, jakmile vyvstanou poruchy funkce.

d) se přístrojem se zabržděnými kladkami
násilně pohybuje.
e) mohou působit obzvlášť agresivní média.

Pro vlhké prostory, při přímém vystavení
povětrnostním vlivům, v blízkosti moře nebo
pro použití v agresivním prostředí musí být
výrobky specifikovány ve zvláštním provedení.

f) působí nepřiměřeně hrubá zátěž skrze
nárazy a pády.

Při používání výrobků za teplot, jež nejsou
standardně uvedeny v katalogu, je nutná konzultace a následná specifikace ve zvláštním
provedení. Standardní výrobky nesmějí být
v žádném případě provozovány za těchto
podmínek s jmenovitým zatížením.

h) kola a kladky jsou používány v příliš vysoké
rychlosti.

g) mohou do běhounů vniknout cizí tělesa.

i) jsou prováděny úpravy, neodsouhlasené
výrobcem.

5.0 Informační a instruktážní
povinnosti
Ke splnění informačních a instruktážních
povinností a také údržbových prací podle
zákona o ručení za výrobek jsou k dispozici:
n

Kolo, konzola, brzdové zařízení a příslušenství
osy tvoří funkční jednotku. Ručíme pouze za
originální výrobky.
Při výběru kladek musí být známa všechna
možná zatížení. Nejsou-li známa, lze je
odhadnout s dostatečnými bezpečnostními
přídavky.

n

n

n

3.0 Vlastnosti výrobku
Pokud nejsou vlastnosti výrobku konkrétně
stanoveny v našich katalozích, prospektech,
popisech vlastností atd, musí být požadavky
na kola a kladky příp. jejich součásti
domluveny s námi.
Směrodatné jsou přitom příslušné normy DIN,
ISO a EU.

pro obchod:
katalogy s informacemi o výrobku pro
uživatele
pro dalšího zpracovatele:
katalogy s informacemi o výrobku pro
uživatele
pro uživatele:
informace o výrobku pro uživatele

K zajištění funkce kol a kladek
n

n

je obchod veden k respektování těchto
informací o produktu (bod 1.0 - 5.0) a
informací pro uživatele a podle potřeby
je má vyžádat u výrobce a předat dalšímu
zpracovateli.
jsou zpracovatelé vedeni k respektování
těchto informaci o produktu (bod 1.0 - 5.0)
a informací pro uživatele a podle potřeby je
mají vyžádat u výrobce a předat uživateli.

Obrázky, nákresy, rozměry atd. podléhají
změnám a jsou proto nezávazné.
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