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CE - Konformitás

Leírás:
Típus:
Megrend.sz.:

Szöglettel rendelkező beton termékek fogója WEZ
WEZ-2
53100347

Gyártó:

Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
D-71729 Erdmannhausen
info@probst-handling.de
www.probst-handling.de

Vonatkozó rendelkezések, aminek a berendezés megfelel.
2006/42/CE (gépek irányelvei)
A következő harmonizált kódok alapján (kivonatolt):
DIN EN ISO 12100
Gépek biztonsága - Általános vezér irányelvek – Kockázatkezelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)
DIN EN ISO 13857
Biztonsági távolságok a veszélyes helyek felső és alsó testrésszel való elérése ellen (ISO 13857:2008).
EC-dokumentációkért felelős személy:
:
Név:
J. Holderied
Cim: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; D-71729 Erdmannhausen

Aláírás, az aláírás adatai:
Erdmannhausen, 2016. 10. 17...........................................................................
(M. Probst, ügyezető)

5310.0347

V2

HU

Biztonság

3

3.1

Biztonság

Biztonsági előírások

Életveszély!
Veszélyt jelez. Ha nem elővigyázatos akkor halál és súlyos sérülés lehet a következmény.
Veszélyes helyzet!
Veszélyes helyzetet jelez. Ha nem elővigyázatos akkor sérülés és dologi kár lehet a következmény.
Tilos!
Tilalmat jelez. Ha nincs betartva akkor halál és súlyos sérülés vagy dologi kár lehet a következmény.

3.2

Megfogási fogalmak

Fogás tartomány::



megadja a termék minimum és maximum méreteit, melyek még ezzel a szerelékkel
megfoghatók.

Termék (Termékek):



az a termék melyek megfoghatók és szállíthatók.

Nyitásszélesség:



áll a fogás tartomány és a befogási méret összegéből. Fogás tartomány + Befogási
méret = Nyitásszélesség

Fogás mélység:



a termék maximális magasságának felel meg, ami a szerelék megfogó karjaival
elérhető.

Szerelék:



hivatkozás a megfogó szerelékre.

Termék méretei:



a termék méretei (pl. hossza, szélessége, magassága a terméknek).

Önsúly:



a szerelék súlya üres állapotban (termék nélkül).



megadja a szerelék legnagyobb terhelhetőségét (termék emeléséhez).

*

Teherbírás (WLL ):

*= WLL
3.3

(english:) Working Load Limit

A szakember/szakértő meghatározása

Az eszközt csak szakember, szakértő személy üzemeltetheti , javíthatja és tarthatja karban!
Szakembernek vagy szakértőnek a következő területeken, ha az eszközre
vonatkoztatható, a szükséges munkahelyi ismeretekkel rendelkeznie kell:
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3.4

Biztonsági etikettek

TILALMI JELZÉSEK
Szimbólum

Meghatározás

Megrend.sz.:

Méret:

Homorú falú terhet nem szabad emelni!

2904.0213
2904.0212
2904.0211

30 mm
50 mm
80 mm

Teher alatt tartózkodni tilos. ÉLETVESZÉLY!

2904.0210
2904.0209
2904.0204

30 mm
50 mm
80 mm

A terhet csak központosan szabad emelni.

2904.0216
2904.0215
2904.0214

30 mm
50 mm
80 mm

Meghatározás

Megrend.sz.:

Méret:

Kéz becsípődésének veszélye.

2904.0221
2904.0220
2904.0107

30 mm
50 mm
80 mm

Meghatározás

Megrend.sz.:

Méret:

Kézzel való pozicionálás csak a karral ellátott eszközön megengedett.

2904.0227
2904.0226
2904.0225

30 mm
50 mm
80 mm

Minden kezelőnek el kell olvasnia és meg kell értenie a kezelési
útmutató biztonsági előírásait.

2904.0665
2904.0666

30 mm
50 mm

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Szimbólum

SZABÁLYOZÓ JELZÉSEK
Szimbólum
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3.5

3.6

Személyi biztonsági követelmények



Minden kezelőnek el kell olvasnia és meg kell értenie a kezelési útmutató biztonsági előírásait.



A berendezést és minden hozzá kapcsolódó berendezést csak a megbízott, kiképzett és szaktudással
rendelkező személy használhatja.



A gépet csak kézzel; a megfogónál fogva szabad irányítani.

Védőfelszerelések

<

Személyek védőfelszerelésének meg kell felelnie a biztonságtechnikai
követelményeknek:

3.7

3.8



Védőruha



Védőkesztyű



Biztonsági lábbeli

Balesetvédelem



A munkaterületet óvjuk illetéktelen személyektől, különösen gyerekek elől!



Vigyázat viharban!



A munkaterületet jól meg kell világítani.



Vigyázat a nedves, fagyos vagy piszkos építőanyag rakatoknál.



A 3 ° C levegő hőmérséklet alatti munka tilos! A fagyott, jegesedett termékek megcsúszhatnak.



Kevesebb mint 3 ° C (37,5° F) levegő hőmérséklet alatti munka tilos!



A nedves, jegesedett termékek megcsúszhatnak.

Működés- és szemrevételezési vizsgálat

3.8.1

Általános


Az eszközt minden munkakezdés előtt működési szempontból meg kell vizsgálni.



Karbantartást, tisztítást és hibaelhárítást csak szabadon lehelyezett eszközön lehet végezni.

 Hibánál, a biztonság megóvása érdekében, csak egy teljes hibaelhárítás után szabad az eszközzel munkát
végezni.
 Bármely alkatrészen történő repedés, horpadás vagy sérülés esetén az eszközzel történő munkavégzést
azonnal be kell szüntetni.
●

A munkaterületen a használati utasításnak látható módon meg kell lennie.

●

A típustáblát nem szabad eltávolítani.

 Az olvashatatlan táblákat (Tiltó- és figyelmeztető) ki kell cserélni.
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3.9

Biztonság használat közben

3.9.1

Általános
 A szerelékkel való munkát csak talaj közeli terülketen szabad végezni. Gyalogos közlekedési felület felett a
szerelék utaztatása tilos.
 A kézi irányítás csak a kézi megfogóval ellátott szereléken megengedett.
 A kezelőnek a vezérlő helyet nem szabad elhagynia és a rakományt szemmel kell tartania, amíg a
berendezés rakománnyal terhelt.
 A működtetés közben a munkaterületen tartózkodni szigorúan tilos! Ez megengedhetetlen. Az irányítás
módjától is függ, például manuális szerelék vezérlés (a kézi megfogókon keresztül).
 A szerelék folyamatos emelése és süllyesztése teherrel vagy teher nélkül szigorúan tilos!, p.l.: ezt okozza a
gyors haladás egyenetlen területen a hordozó berendezéssel/emelő eszközzel.
 A termék lecsúszás veszélye. A szerelék kontrollálatlan mozgása.
 A lengő teher alatt tartózkodni tilos. Életveszély!
 A terhet csak központosan szabad felvenni,
egyébként kibillenés veszély.
 A szereléket nem szabad kinyitni, ha a nyitás útja
ellenállásba ütközik.
 A szerelék teherbírását és névleges távolságát
nem szabad túllépni.
 A rögzült terhet a szerelékkel nem szabad
kiszakítani.
 A terhet soha nem szabad ferdén húzni vagy
vonszolni, különben a szerelék alkatrészei
megsérülhetnek (Lásd: A.ábra).

ábra. A
3.9.2

Emelőberendezés és targonca


Emelő berendezésnek, beleértve a hordozóeszközt, üzembiztosnak kell lennie.



Az emelési súlyhatárt semmilyen körülmény között nem szabad túllépni.



Az emelő berendezés kezelőjének az előírás szerinti vizsgával kell rendelkeznie.

Vigyázzon, hogy az emelőberendezés és/vagy targonca maximális teherbírását ne lépje túl!
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4.1

Általános

Rendeltetésszerű használat

A Szöglettel rendelkező beton termékek fogója (WEZ-2) kizárólag a megfogni kívánt termék áthelyezéséhez,
mint L-kövek; szögletes támtartó falak és ehhez hasonló termékek, bármely hordozó eszközzel (mint teheremelő
daru, kotró, targonca lánccal, kötéllel vagy közvetlenül a kompakt 5-ös méretű daru horgára akasztással
történhet .

Ez a szerelék alap kivitelben tartamazza a következő elemeket:


Beakasztós szem a daru horgához.



Teljesen automatikus “teli”-ből “üres”-be váltó elengedő automatika.



Tömegközéppont (a megfogni kivánt termék függőlegesen áll)



Kezelőkar a szerelék irányításához



A berendezést kizárólag a kezelési utasításban leírt rendelkezéseknek megfelelő alkalmazáshoz, a hatályos
biztonsági előírások valamint a konformitás ide vonatkozó előírásainak betartása mellett szabad használni.



Minden egyéb használat nem megengedhető és tilos!



A használat helyszínén érvényben lévő törvényes biztonsági- és baleset előírásokat is be kell tartani.

Használat előtt a felhasználónak kell meggyőződnie a következőkről:


a berendezés feladathoz való alkalmasságáról; a berendezés és a munka körülmények megfelelőek,
megvizsgáltak; a teher alkalmas a feladatra.

Minden kezelési kétséget a gyártóval meg kell beszélni használat előtt.

Kizárólag párhuzamos oldalú és sima felületű teher emelhető és mozgatható.
Különben a teher leeshet.

FIGYELEM: Munkát az eszközzel csak talajhoz közel szabad végezni.
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NEM MEGENGEDETT TEVÉKENYSÉGEK:
Az eszköz önhatalmú átépítése vagy esetleg saját gyátmányú kiegészítők használata, testi és élet veszélyes,
ezért alapvetően tilos!
Az eszköz teherbírását és a névleges súlyát nem szabad túllépni.
A szerelék teherbírását és a névleges szélesség/megfogás tartományát nem szabad túllépni.
Az eszközzel történő minden nem rendeltetésszerű szállítás szigorúan tilos:

5310.0347

●

Emberek és állatok szállítása

●

Építőanyag rakatok, anyagok és kiegészítők, melyek nem említettek
ebben a leírásban.

●

A teher kötéllel, lánccal vagy ehhez hasonlóval való emelése a
szerelékkel.

●

Fóliával ellátott terhek, ahol lecsúszás lehetséges.

●

Homorú és domború termékek, ahol lecsúszás lehetséges.
1. ábra)

●

Megfogni vagy szállítani kúpos és kerek terméket , mivel fennáll a
kicsúszás veszélye (Jobboldali ábra)

●

(Rakatok, „lábbal”,”hassal” vagy távolságtartóval ellátva.)

V2

1. ábra
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4.2

Áttekintés és felépítés

1

Beakasztós fül

2

Függesztő lap a
teherhordó szemhez

3

Megvezető kar beállító
furatokkal a
súlypontközép
kiegyenlítésére

4

Automatikus kioldó

5

Kezelőkar

6

Megtámasztó profil

7

Gumi megfogópofa

8

Feltámasztó lap

9

Gumi megfogópofa
(mozgatható)

10

Kereszttatró gerenda
beállító furatokkal a
fogástartomány
beállításához

1. ábra

4.3

Műszaki adatok

Típus:

Fogástartomány 

Teherbírás (WLL)

Önsúly

WEZ-2

50 - 250

2.000 kg

55 kg



5310.0347

A fogástartomány határozza meg a minimum és maximum emelni kívánt termék méreteit, melyet ezzekl a szerelékkel emelni lehet.

V2

HU

Beüzemelés

5

Beüzemelés

5.1
5.1.1

Mechanikai felépítés
Beakasztófül

Az eszköz egy beakasztófüllel elátott és különböző teherhordó/emelő berendezéssel használható.
Ügyelni kell arra, hogy a beakasztófül kicsúszás ellen biztosítva legyen a horogban.

A teherhordó/emelő berendezés maximális teherbírását az emelő eszköz önsúlya és a maximális teher által
nem szabad túllépni.
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6.1

Használat
Általános használat
 Először mérje le a szélességét a függőleges lapját az emelni kívánt terméknek (L-kő).
 Ezután állítsa be, a nyitott és (rögzített) szereléket (WEZ 2), az állítható gumi
megfogó pofáit (9) a kereszttartó gerendán (10) a legkisebb megfogási
távolságra.
 Tehát, nyissa szét és vegye ki a biztonsági rögzítőt (A), ezután vegye ki a furatból a csapot (B) és akkor
helyezze el a csapot a furatba (B) ha a fogás távolság beállítása megtörtént. Ezután biztosítsa a rögzítővel (A)
a furatban lévő csapot (B).
→ lásd A. ábra.
 Ügyeljen a szerelék emelésénél (WEZ 2 teher nélkül) az automatikus kioldó (4) beakad a pozíciójába és ezért a
szerelék (WEZ 2 ) nyitva marad.
FONTOS: a beakasztós fülnek (1) a hátsó pozícióban kell lennie a függesztő lapban (2)
 lásd B ábra
 A szerelék egy kissé szögben függ (lelóg). Mozgassa a megtámasztó profillal (6) az emelni kívánt termék
hosszabbik oldalához (az L-kőhöz) és ültesse le a szereléket (WEZ 2 ) központosan  lásd C ábra
 Az első emelni kívánt terméknél (L-kő ) elenőrizze, hogy a teher vízszintesen függ és a feltámasztó lap (8)
rajta ül az emelendő terméken (L-kő ).  lásd C ábra

A ábra

B ábra

B1 ábra
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 FONTOS: Az emelni kívánt teher megfogásakor és az azt követő emelésekor és szállításakor a beakasztós
fülnek (1) az első pozícióban kell lennie a függesztő lapon (2).  lásd C ábra
 A pozíció szerint, a függesztő lapot (2) megfelelően be kell állítani a másik pozícióba.
Ehhez távolítsa el a két furatban lévő csapokat (B), mozgassa a függesztő lapot (2) másik pozícióba a
megvezető karon (3) és tegye be ismét a két furatba a csapokat (B).
Úgy, hogy a szerelék függőlegesen függjön bármikor mikor emeli és szállítja azt. ***
 Ha a terhet (L-kő) emeli, azt nem szabad ferdén (lejtve) tennie. Egyébként a teher (L-kő) leeshet
(Életveszély!) és a szerelék nem egyformán terhelt ( eltörés veszélye!)


Állítsa le a terhet a talajra, a szerelék (WEZ 2 ) automatikusan kinyílik, az automatikus kioldó reteszel a
pozíciójában, így a szerelék felemelhető anélkül, hogy bezáródna.

 A szereléket helyezze a következő termékre, az automatikus kioldó elenged magától és a terhet felemelheti,
ha a megvezető kar (3) teljesen leengedésre került.

***
Ha a kívánt függőleges helyzet nem elérhető (a függesztő lapon
(2) a pozíciók megváltoztatásával ), lehetőségként az emelni
kívánt terméket a hátsó a függesztő lap (2) hátsó pozíciójában is
megemelheti.
De csak akkor, ha az emelni kívánt termék függőlegesen függ
emelés és szállítás közben.

C ábra
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Figyelje meg, ha a szereléket (WEZ 2 ) teherrel emeli (L-kő ), a megvezető kar (3) nem mozog a maximális pozíció
fölé (lásd F kép). Egyébként a feszítő erő gyenge lesz és az emelendő teher (L-kő ), leeshet. Baleset veszélyes!!!
Megoldás: az állítható gumi megfogó pofákat (9) állítsa beljebb.

E ábra
D ábra

F ábra
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6.2

Kép az automatikus elengedésről

A szerelék automata kioldóval ellátott, ami azt jelenti, hogy a megfogókarok nyitása és zárása az emelő berendezés
lerakásának és emelésének az eredménye.
Képek az automata kioldó állapotairól





A

●

A szerelék megemelve.

●

●

A szerelék megemelve.

●

Megfogókarok nyitva.

A szerelék az emelendő terméken
áll.

●

●

Megfogókarok nyitva.

Megfogókarok szorítanak és szállítható a
célállomásra.

B



 Hibás kapcsoláskor, az irányváltó ●
kapcsolót kézzel kell
visszanyomni (pl. egy
●
1)
csavarhúzóval

/

A szerelék letéve a teherrel.
(földre)
Megfogókarok nyitva.

●

A szerelék megemelve.

●

Megfogókarok nyitva.
(a szerelék földre rakási pozíciója)

1)

Egyébként előfordulhat téves kapcsolás és a teher lerakásakor ez deformációt vagy rongálást idézhet elő az
automatikus kioldóban!
A szerelék rángató emelésével és süllyesztésével teherrel vagy anélkül. pl. a teher emelő/mozgató berendezéssel
egyenetlen úton történő gyors sebességgel haladás tilos.
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7.1

Karbantartás és tisztítás

Karbantartás

Az eszköz megbízható működése, üzembiztonsága és hosszú élettartama szavatolt, ha a táblázatban
feltüntetett karbantartást a megadott időpontokban elvégzik.
Csak eredeti-alkatrészt szabad felhasználni, különben garanciavesztés!
Ügyeljen arra, hogy a szereléket minden karbantartási munka alatt teljesen kikapcsolja!
Minden munkavégzésnél ügyelni, hogy az eszköz ne tudjon véletlenül becsukódni. Balesetveszély!!!
MECHANIKA
KARBANTARTÁSI IDŐ

Elvégzendő feladat

Első átvizsgálás
25 munkaóra után

 Az összes rögzítő csavart ellenőrizni ill. utánahúzni.
(Csak szakember végezheti a munkát)

Minden 50 munkaóra után



Az összes rögzítő csavart után húzni (vigyázzanak arra, hogy a csavarokat a megfelelő
nyomatékkal húzzák a csavar szilárdságának megfelelően).



Előforduló biztonsági elemeket (mint rugós rögzítő) megfelelő működésének
ellenőrzése és a hibás biztosító elemek cseréje.



Minden csuklót, megvezetést, csapokat, fogaskerekeket a kifogástalan működésre
vonatkozólag felülvizsgálni, szükség szerint után állítani vagy kicserélni.



A fogópofákat ( ha vannak), kopásra vonatkozólag vizsgálni és tisztítani, szükség
esetén cserélni.



A felső és alsó oldali csúszócsapágyakat (ha vannak) nyitott eszköznél be kell zsírozni.



Összes zsírzógombot (ha van) zsírnyomóval megkenni.

Minimum évente 1x
(nagy igénybevétel esetén az
intervallumot lerövidíteni)

 Minden függesztő részt valamint a csapokat és füleket ellenőrizni kell. Szakember
vizsgálja át repedésre, kopásra korrózióra és működés biztonságra vonatkozólag.

AUTOMATIKUS KIOLDÓ
SOHA NE zsírozza az automata kioldót, ha szükséges olajozza!
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7.2

Hibaelhárítás

HIBA

OK

JAVÍTÁS

A fogó erő nem elég nagy, a teher
kicsúszik
(lehetőség)



Megfogó karok kopottak



Cserélje ki a megfogókarokat

(lehetőség)



Túlterhelés



Csökkentse a teher súlyát

(a nyitásszélesség beállítása)
(lehetőség)



A jelenlegi nyitásszélesség nem
megfelelő



A nyitásszélességet állítsa be a
szállítandó termékhez

(az anyag tulajdonsága)



Az anyag felülete piszkos vagy az
anyag nem megfelelő / tilos ehhez a
szerelékhez.



Az anyag felületét vizsgálja meg vagy
kérdezze meg a gyártót arról, hogy
az anyag megengedett ehhez a
szerelékhez.



A szerelék nem terhelt
szimmetrikusan



A teher helyzetét korrigálja



A nyitás szélesség nem szimmetrikus 

Javítsa ki a nyitás szélesség
beállítását



Automata kioldó nem működik

Nem egyensúlyos anyag

(a nyitásszélesség beállítása)
(lehetőség)
Automata kioldó nem működik
Mechanikus (lehetőség)

7.3



Tisztítsa meg a kioldót nagynyomású
tisztítóval.



Olajozza meg az automata kioldót
(soha ne zsírozza)



Rossz kapcsolás kijavítása ( lásd
“Kép az automatikus elengedésről”
fejezetet)



Cserélje az automata kioldó betétjét

Javítás



Az eszközt csak ismeretekkel és képesítéssel rendelkező személy javíthatja.



Az ismételt üzembe helyezés előtt szakhatóság által végzett soron kívüli vizsgálat szükséges.
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7.4

Kötelező ellenőrzések



A felhasználó felelős, hogy az eszközt legalább évente szakember felülvizsgálja és a hiányosságokat
elhárítsa ( BGR 500).



A konformitás nyilatkozat vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani!



Ezt a vizsgálati etikettet nálunk be lehet szerezni (Rend.sz.: 2904.0056 +Tüv-címke ellenőrzés évszáma)



Ajánljuk, hogy az eszközön elvégzett vizsgálatot és javítást a „Biztonsági vizsgálati etiketten” jól
láthatóan rögzítsék.

A szakértői vizsgálatot okvetlenül dokumentálják!

Eszköz
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7.5

A típustáblához tájékoztató
Fontos adatok az eszköz beazonosításához az eszköztípus, eszközszám és gyártási év. Az alkatrész rendeléshez,
garanciális és egyéb kérdéseknél meg kell adni azokat.
A maximum teherbírás az eszközre vonatkozó maximum terhelhetőség. A maximum teherbírást nem szabad
túllépni.
A típustáblán feltüntetett önsúlyt a teheremelő/targonca alkalmazásakor (valamint: daru, láncos emelő,
targonca, földmunkagép...) figyelembe kell venni.

Példa:

7.6

PROBST berendezések bérléséhez/kölcsönzéséhez UTASÍTÁS
Minden egyes Probst berendezés bérlésénél/kölcsönzésénél a vonatkozó eredeti üzemeltetési utasítást át kell
adni. (a felhasználó ország nyelvének eltérése miatt a fordítás mellé mindig az eredeti üzemeltetési utasítást is
át kell adni)!
További kérdésekben forduljon a Magyarországi képviselőhöz:
Krnács Kft.
H-2890 TATA
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6

7

8

4

5

ca. 695

2

3

1

75
F

ca. 97

F

10° max

E

ca. 165

957

1098

E

D

Symmetrische Elemente, wie z.B.
T-Elemente dürfen mit der WEZ
versetzt werden, hängen aber bedingt
durch die Bauart nie senkrecht /

Et 479

ÖW min. ca.28
GW min. 50
ca. 187

220

Symmetric elements, such as T-Elements,
are allowed to be handeled with the WEZ,
but they don't hang in upright position

ÖW max. ca. 279
GW max. 250

C

D

Die meisten Elemente mit aussermittigem
Schwerpunkt können mit der WEZ
senkrecht versetzt werden, es gibt jedoch
Elemente mit extrem aussermittigen
Schwerpunkten, die nicht eingestellt
werden können. In diesen Fällen ist ein
maximaler Winkel von 10° zulässig /
Most of the common unsymmetric elements
can be handled with the WEZ in upright
position; but there are a few with extreme
excentric balance point, that cannot be
adjusted with the WEZ. In those cases a
maximum angel of 10° is allowed

C

240

Tragfähigkeit / Working Load Limit WLL:
2000 kg /

B

B

4409 lbs

354

Eigengewicht / Dead Weight:
117 lbs
53 kg /
Product Name:
Grab for Angular Concrete Products WEZ
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Kerbantartási Jegyzőkönyv
A berendezés garanciaigénye csak az előírt karbantartási munkák elvégzése mellett áll fenn (egy
felhatalmazott szakműhelyben!) Minden elvégzett munkát ebben a jegyzőkönyvben igazolni kell
(aláírással és pecséttel), amit a gyártóhoz minden esetben el kell juttatni 1).
1) E-Mail : service@probst-handling.de / faxon vagy postán

Felhasználó:

_________________

Berendezés típusa:

________________

Cikkszám:

_______________

Berendezés száma:

____________

Gyártás éve:

____

Karbantartási munkák 25 munkaóra után
Dátum:

Karbantartási módszer:

Karbantartó cég:

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás

Karbantartási munkák 50 munkaóra után
Dátum:

Karbantartási módszer:

Karbantartó cég:

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás

Karbantartási munkák 1 x évente
Dátum:

Karbantartási módszer:

Karbantartó cég:

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás
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felhatalmazott szakműhelyben!) Minden elvégzett munkát ebben a jegyzőkönyvben igazolni kell
(aláírással és pecséttel), amit a gyártóhoz minden esetben el kell juttatni 1).
1) E-Mail : service@probst-handling.de / faxon vagy postán

Felhasználó:

_________________

Berendezés típusa:

________________

Cikkszám:

_______________

Berendezés száma:

____________

Gyártás éve:

____

Karbantartási munkák 25 munkaóra után
Dátum:

Karbantartási módszer:

Karbantartó cég:

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás

Karbantartási munkák 50 munkaóra után
Dátum:

Karbantartási módszer:

Karbantartó cég:

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás

Karbantartási munkák 1 x évente
Dátum:

Karbantartási módszer:

Karbantartó cég:

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás

Kerbantartási Jegyzőkönyv
A berendezés garanciaigénye csak az előírt karbantartási munkák elvégzése mellett áll fenn (egy
felhatalmazott szakműhelyben!) Minden elvégzett munkát ebben a jegyzőkönyvben igazolni kell
(aláírással és pecséttel), amit a gyártóhoz minden esetben el kell juttatni 1).
1) E-Mail : service@probst-handling.de / faxon vagy postán

Felhasználó:

_________________

Berendezés típusa:
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Cikkszám:

_______________

Berendezés száma:

____________

Gyártás éve:

____

Karbantartási munkák 25 munkaóra után
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Karbantartási módszer:

Karbantartó cég:

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás
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………………………………………………………………
Név
Aláírás

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás

Karbantartási munkák 1 x évente
Dátum:

Karbantartási módszer:

Karbantartó cég:

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás

Pecsét
………………………………………………………………
Név
Aláírás

