Produktansvarsvillkor
Vid fastställandet av tillverkarens ansvar för sina
produkter ska följande faktorer beaktas i fråga om
lösa hjul och transporthjul. Enligt
produktansvarslagen är tillverkaren fri från ansvar,
om nedan nämnda omständigheter inte beaktas.
1. Produktinformation och avsett bruk
Produkterna är utbytbara komponenter som kan
monteras på anordningar, möbler, transportmedel
och motsvarande produkter när de ska flyttas. Dessa
villkor gäller produkter som används i anordningar
som flyttas manuellt hogst 4 km/h och förflyttandet
inte är kontinuerligt. Produkterna kan indelas i
följande grupper enligt bruksändamål.
o Inredning: stolar och övriga möbler
o Handel:kontor, sjukvård: t.ex. shoppingvagnar,
kontorsinredning, sjukvårdsinredning och anordningar, t.ex. sjukhussängar
o Industri: transportmedel för lätta, medeltunga och
tunga laster.
Rätt användning förutsätter rätt montering :
1.1. Produkten ska vara fast monterad på
anordningen vid alla fästpunkter avsedda för detta.
1.2. Anordningen ska vara tillräckligt stark vid
fästpunkterna.
1.3 Monteringen får inte påverka produktens funktion
eller form.
1.4.Länkhjul ska monteras så att svängaxeln är i
lodrätt läge.
1.5. Fasta hjul ska monteras så att hjulaxlarna på alla
transporthjul är riktade rakt framåt.
1.6. På en och samma anordning får endast en viss
typ av svängbara hjul monteras. Om också fasta hjul
monteras på anordningen, ska endast sådana hjul
som tillverkaren rekommenderar användas.
•
I förhållanden som påskyndar korrosion, på
fuktiga ställen, utomhus och i havsnära förhållanden
ska produkter som tagits fram för dylika förhållanden
användas.
•
Det bör beaktas att produkternas
egenskaper kan försvagas i andra temperaturer än
normaltemperatur (+15 – +25 °C). I
specialförhållanden bör endast sådana produkter
användas som tagits fram speciellt för det avsedda
syftet.
•
Hjulet, gaffeln, bromsenheten samt
monterings- och de övriga delarna utgör en
fungerande helhet. Tillverkaren ansvarar för
originaldelar och –helheter.
•
Vid valet av produkter ska man känna till
alla olika typer av last och veta hur stor belastningen
är. Dessutom ska en tillräckligt stor
säkerhetskoefficient tillämpas.

2.3. Produkterna används i alltför höga eller låga
temperaturer.
2.4. En anordning med låsta hjul flyttas med våld.
2.5. Bromsarna används för att stoppa utrustning
som är i rörelse.
2.6. Produkterna utsätts för alltför aggressiva medel.
2.7. Produkterna utsätts för olämplig belastning
genom vibration eller slag.
2.8. Främmande ämnen tränger in i slitbanan.
2.9. Hjulförsedda anordningar flyttas med alltför stor
hastighet.
2.10 I produkterna görs ändringar som tillverkaren
inte godkänner.
3.

Produktbeskrivning

Om produktbeskrivningen inte noggrant har fastställts
i vårt material, ska med tillverkaren avtalas om vilka
krav som ställs på produkterna och deras
komponenter. Riktlinjerna för dylika fall finns i ISO
och CEN –standarderna.
4. Service och underhåll
Produkterna ska regelbundet undergå service, bland
annat smörjning av lager och tillspänning av
komponenter som bilivit lösa. Som tvättmedel ska
endast användas ämnen som inte innehåller skadliga
partiklar eller som förhindrar korrosion. Vid
funktionsstörningar ska både produkter och
komponenter genast undergå service eller bytas ut.
5. Informations- och rådgivningsskyldighet
För uppfyllande av informations- och
rådgivningsskyldigheten enligt produktansvarslagen
finns följande material att tillgå: förteckningar och
produktblad med produktuppgifter och
bruksanvisningar, webbplats samt handledning av
våra försäljare. För att garantera att produkterna
fungerar på rätt sätt är återförsäljaren skyldig att
beakta detta produktmeddelande (punkterna 1–6)
samt de uppgifter som användaren ger. Vid behov
ska tillverkaren tillfrågas och de uppgifter tillverkaren
ger förmedlas till användaren.
6. Produktmått och ritningar
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

2. Felaktig användning
Med felaktig användning avses sådana situationer
där produkterna används för andra tillämpningar än
de avsedda, såsom:
2.1.Produkterna används i tillämpningar där de
belastas utöver det tillåtna.
2.2. Produkterna används på olämpligt eller ojämnt
underlag.
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