Blickle termékinformáció

A “Termékszavatossági törvény” (§ 4 ProdHaftG) valamint a “Készülék- és termékbiztonsági törvény” (§ 4 Abs. 2 GPSG,
EU-Richtlinie 2001/95/EG) értelmében a
Blickle termékekről az ebben a katalógusban megtalálható valamennyi információt
figyelembe kell venni. Amennyiben ezeket
nem veszik figyelembe, az felmenti a gyártót
a gyártói felelősség alól.

1.0 Termékinformáció
és rendeltetésszerű
használat
A kerekek és görgők a definíció értelmében
olyan szerkezeti elemek, amelyek általában
cserélhetők és felszerelésre kerülnek az e
célra tervezett szerkezetekre, bútorokra és
szállítórendszerekre vagy szerkezetileg rokon
eszközökre, hogy ezek guríthatóvá váljanak.
Ez a gyártmányismertetés kerekekre és
görgőkre vonatkozik, különösen passzívan
mozgatott görgőkre (forgóvillás görgők), nem
gépi meghajtású közlekedési eszközökre és
olyan szerkezetekre, melyeket a továbbiakban objektumnak nevezünk, és amelyeket
általában max. járássebességgel mozgatnak
és nincsenek állandó használatban.
A kerekeket és görgőket ezen termékinformáció alapján a következő alkalmazási
területekre lehet besorolni:
Lakótér:
pl. ülőbútor, egyéb lakásbútor

n

Szolgáltatások:
ált. szolgáltatás,
pl. bevásárlókocsik, irodabútorok
n korházak, pl. betegágyak
n

A rendeltetésszerű használat legfontosabb
lépése a szakszerű felszerelés:
a) A termék minden az arra előirányzott
ponton szilárdan legyen a szerkezettel
összeszerelve.
b) A szerkezet ezeken a helyeken megfelelő
szilárdsággal kell rendelkezzen.
c) A termékek funkciója a szerelés következtében nem károsodhat és nem
változhat meg.
d) A forgóvillás kerekeket úgy kell szerelni,
hogy a forgás tengelye függőleges legyen.
e) A fixvillás kerekeket úgy kell szerelni, hogy
a kerekek tengelye egy vonalba essen.
f) Egy eszközre csak azonos fajta forgóvillás
görgő szerelhető. Ha fixvillás görgőt is
szerelnek rá, az csak a gyártó által ajánlott
görgő lehet.
Nedves helyiségekben, szabadban, tenger
közelében vagy agresszív, korróziót okozó
környezetben különleges kivitelű termékeket
kell választani.
A katalógusban szereplő termékeknél meghatározott standard hőmérsékleti tartománytól
eltérő hőmérséklethez speciális kivitelű
terméket kell választani. A standardtól eltérő
feltételek esetén a terméket semmi esetre
sem szabad a megadott névleges terheléssel
használni.
A kerék, a villa, a fékberendezés és a
tartozékok funkcionális egységet alkotnak.
A termékfelelősség csak a saját eredeti
termékeinkre vonatkozik.

2.0 Hibás használat

4.0 Termékkarbantartás

A hibás használat esete – vagyis a kerekek
és görgők nem rendeltetésszerű használata –
akkor valósul meg, ha pl.

A kerekeket és görgőket az előírásnak
megfelelően rendszeresen

a) a kerekeket és görgőket nagyobb
terheléssel használják, mint a
katalógusban szereplő max. teherbírás
b) a használat nem megfelelő, nem
egyenletes padlón történik
c) a környezeti hőmérséklet túl alacsony
vagy túl magas
d) az eszközt befékezett görgőkkel,
erőszakkal mozgatják

n

a csapágyak utánzsírozásával
az oldható kötések utánállításával
kell karbantartani.

Csak olyan tisztítószereket szabad használni,
melyek nem tartalmaznak korróziót okozó
vagy károsító alkotórészeket.
A görgőket, ill. azok alkatrészeit azonnal
ki kell cserélni, ha működési zavarok
jelentkeznek.

e) különösen agresszív kémiai anyagokkal
kerülnek kapcsolatba
f) indokolatlanul nagy lökés és esés hatása
alá kerül
g) idegen test hatol a futófelületbe
h) a kerekeket és görgőket túlzottan nagy
sebességgel használják
i) a gyártóval nem egyeztetett változtatások
történtek

A görgők kiválasztásánál minden lehetséges
terhelést ismerni kell. Amennyiben ez nem
lehetséges, elegendő biztonsági tartalékkal
kell azt felbecsülni.

Ipar:
pl. közepes és nagy teherbírású szállító
berendezések

n

3.0 Gyártmány-teljesítmény

n

Amennyiben a termék-teljesítmény a katalógusainkban, prospektusainkban, teljesítményleírásainkban stb. nincs konkrétan megadva,
akkor a görgőinkkel, ill. azok szerkezeti
elemeivel szembeni elvárásokat velünk,
a gyártóval kell egyeztetni.
Irányadó az idevonatkozó DIN-, ISO- és EN
szabályozás, szabvány.

5.0 Tájékoztatási és
utasítási kötelezettségek
A tájékoztatási és utasítási kötelezettségek, valamint a karbantartási munkák
teljesítéséhez a gyártmányfelelősségi törvény
értelmében rendelkezésre állnak:
n a kereskedelem részére:
katalógusok, gyártmányés felhasználási tájékoztató
n a feldolgozók részére:
katalógusok, gyártmányés felhasználási tájékoztató
n a felhasználó részére:
gyártmány- és használati tájékoztató
A kerekek és görgõk helyes működése
érdekében
n

n

a kereskedő köteles ezt a termékismertetőt
(1.0 - 5.0 pontok) és használati útmutatót
figyelembe venni és szükség esetén a
gyártótól beszerezni és a feldolgozó részére
biztosítani.
a feldolgozó köteles ezt a termékismertetőt
(1.0 - 5.0 pontok) és használati útmutatót
figyelembe venni és szükség esetén a
gyártótól beszerezni és a felhasználó
részére biztosítani.

Ábrák, rajzok, méretek stb.
változtatásának jogát fenntartjuk,
ezért azok nem kötelező érvényűek.
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