instrukcja obsługi

LOGOSOL LAKS

330, 500, 500 PLUS

Przed rozpoczęciem pracy dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Uwaga! Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować
poważne obrażenia.

DZIĘKUJEMY ZA ZAUfAnIE I ZAKUP TRAKA LOGOSOL
Właśnie stałeś się jednym z właścicieli traka Logosol.
Od 1989 roku sprzedaliśmy już na całym świecie prawie
30.000 naszych traków. Daje to nam pozycje wiodącego
producenta przenośnych tartaków na świecie.
Naszym celem, jest projektowanie urządzeń wykorzystujących proste i zarazem inteligentne rozwiazania.
Oferujemy naszym klientom szeroki zakres urządzeń,
umożliwiających jednej osobie kontolowanie całego procesu
obróbki drewna od ścięcia do produktu końcowego.
Aby uzyskać więcej informacji o produktach i akcesoriach
Logosol zamów nasz katalog.
Najważniejszą rzeczą dla nas jest zadowolenie klienta.
Dlatego jeżeli będziesz miał jakieś pytania prosimy
skontaktować się z nami.
Na zakończenie, chciałbym życzyć zadowolenia z pracy na
naszym traku oraz samych sukcesów w realizowaniu
przyszłych projektów.

Bengt-Olov Byström
Założyciel Logosol

Logosol jest zaangażowany w ciągły rozwój swoich produktów.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcjach naszych produktów.
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OZNACZENIA I SYMBOLE
Upewnij się, że wszystkie naklejki ostrzegawcze i informacyjne są na miejscu, i że są one
czyste i czytelne. Wszelkie uszkodzone naklejki należy natychmiast wymienić.
OZNACZENIA SYMBOLI

Ostrzeżenie! ten symbol oznacza, że
trzeba zachować szczególną
ostrożność. Informuje o wysokim
ryzyku.
Dla własnego i innych osób bezpieczeństwa
przed rozpoczęciem pracy dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi traka.
Nieprzeczytanie lub niezrozumienie instukcji
może doprowadzić do wypadku lub śmierci.
Ostre elementy! nie wkładaj
palców pod pokrywy ochronne i w
kanały wylotowe trocin. zachowaj
szczególną ostrożność. Duże ryzyko
wypadku.

zawsze używaj rękawic ochronnych
kiedy pracujesz z brzeszczotami
lub innymi ostrymi narzędziami.
niebezpieczeństwo przecięcia skóry..
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Podczas pracy zawsze używaj słuchawek
i okularów ochronnych. nawet krótkie
narażenie słuchu na dźwięki o wysokich
częstotliwościach może doprowadzić do
jego uszkodzenia.
Obsługując trak zawsze noś atestowane
obuwie ochronne z podnoskami stalowymi i podeszwami antypoślizgowymi.
Obsługując trak zawsze noś spodnie z
długimi nogawkami. nigdy nie noś
luźnych ubrań, szalików, naszyjników,
itp. mogą utknąć w urządzeniu podczas pracy i być przyczyną wypadku.
Jeżeli masz długie włosy zwiąż je przed
rozpoczęciem pracy.

LOGOSOL LAKS

OPIS maszyny

Stół odbierający

trak ramowy lAKs jest urządzeniem do rozcinania bloków drewnianych na gotowe deski ,
łaty i kantówki o różnych szerokościach. składa
się z trzech sekcji:

1. Stół odbierający
2. Jednostka tnąca
3. Stół podający

Laks jest maszyną, która rozcina przygotowane
wcześniej bloki.
Może wyprodukować do 2-3 m3 tarcicy (w
zależności od modelu) na godzinę (20 cięć podczas jednej operacji).

Jednostka tnąca

Stół podający

Charakteryzuje się minimalną stratą materiału
(rzaz 2,3 mm) i dokładną powierzchnią
rozciętego materiału.
Do napędu traka stosuje się silniki elektryczne o mocy 7,5 lub 11 kW. (jeżeli zachodzi
konieczność może być użyty silnik o mocy do
15 kW). Silnik napędza koła napędowe za
pomocą przekładni pasowej. Posuw materiału
realizowany jest za pomocą pręta łączącego
mechanizm posuwu z kołem napędowym.
Tartak dostarczany jest ze wszystkimi
niezbędnymi podzespołami.
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OPIS OGÓLNY
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WIDOK Z TYŁU
12. Silnik elektryczny
13. Koło pasowe do redukcji biegów
14. Koło pasowe na wale korbowym
15. Wał korbowy z balanserem
16. Mechanizm posuwu materiału
17. Rama do montażu brzeszczotów
18. Siłowniki pneumatyczne rolek
dociskowych
19. Osłona tylna
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WIDOK OD STRONY OPERATORA
1. Skrzynka rozdzielcza
2. Włącznik
3. Wtyczka zasilająca 400 V
4. Wyłącznik główny
5. Dźwignia sterowania posuwem
6. Rolki dociskowe, na wejściu
7. Rolki dociskowe, na wyjściu
8. Ramiona rolek dociskowych
9. Wyłącznik awaryjny
10. Panel sterowania sprężonego powietrza
11. Pompa oleju, do smarowania ślizgów
ramy

12
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UWAGA! Zdjęcia pokazują
trak bez osłon. Podczas
pracy wszystkie osłony
muszą być założone!
6

LOGOSOL LAKS

UKŁAD PNEUMATYCZNY ROLEK DOCISKOWYCH

Trak ramowy wyposażony jest w pneumatyczny układ docisku materiału tnącego.
Składa się z dwóch siłowników pneumatycznych, które sterują ramionami wyposażonymi
w rolki. Rolki dociskają tnący materiał i uniemożliwiają jego przesuwanie się na boki.
Do traka należy podłączyć kompresor lub podpiąć go do systemu, który będzie
dostarczał sprężone powietrze.

Ciśnienie dostarczane do traka można regulować pokrętłem pod manometrem.
Optymalne cisnienie wynosi 6 barów.
Rolki dociskowe są obsługiwane przez dźwignie znajdujące się po obu stronach manometru.
Lewa do rolek na wyjściu, prawa do rolek na wejściu.
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DANE TECHNICZNE
Długość, standard*

LAKS 330

LAKS 500

LAKS 500 PLUS

6,600 mm

8,000 mm

8,000 mm

Szerokość

1,000 mm

1,350 mm

1,350 mm

Wysokość

1,650 mm

2,200 mm

2,200 mm

Max. wymiar bloku Szer x Wys

330 mm x 180 mm

490 mm x 260 mm

490 mm x 260 mm

Min. posuw

30 m/godz

24 m/godz

0.1 m/godz

Max. posuw

60 m/godz

42 m/godz

120 m/godz

Silnik

7.5 kW

7.5 kW lub 11 kW

11 kW

Zabezpieczenie

16 A

16 A lub 25 A

25 A

*) Długości stołów podającego i odbierającego można przedłużyc. Jeżeli potrzebujesz dłuższych stołów skontaktuj się z nami.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY:
1. Zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz wszystkimi funkcjami traka.
2. Zwróć uwagę na położenie przycisku awaryjnego zatrzymania. Aby uruchomić trak należy
odciągnąc przycisk.
3. Wszystkie osłony muszą być zamontowane na swoich miejscach.
4. Osłony zewnętrze są na stałe montowane do konstrukcji traka za pomocą śrub.
Drzwi od strony operatora blokowane są za pomocą dwóch pokręteł. Zewnętrzna osłona
przekładni pasowej blokowana jest za pomocą nakrętki. Podczas pracy drzwi od strony operatora
oraz zewnętrzana osłona przekładni pasowej muszą być zamknięte!
5. Poczas pracy noś ochraniacze słuchu! Poziom hałasu może przekraczać 85 dB.
6. Poczas napraw, regulacji lub okresowych czynności serwisowych należy ODŁACZYĆ PRZEWÓD
ZASILAJĄCY ORAZ PRZEWÓD SPRĘŻONEGO POWIETRZA od maszyny. Zapobiega to przed przypadkowym włączeniem traka i dociskiem rolek.
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INSTRUKCJE MONTAŻOWE
WARUNKI KONIECZNE
Trak musi stać na solidnym gruncie, który jest
maksymalnie płaski jak to możliwe. Zaleca się
ustawienie traka na betonowej posadzce, która
jest równocześnie zadaszona. Trak wymaga
wypoziomowania poprzecznego. Stół podający
i odbierający musi być ustawiony tak samo jak
jednostka tnąca. Niepoprawne ustawienie traka
spowoduje problemy z działaniem urządzenia
jak również będzie miało wpływ na jakość
produktu finalnego.
Stopa żeliwna powinna leżeć na posadzce. Do
regulacji poziomu jednostki tnącej służą stopy
boczne znajdujące się na obrzeżach jednostki
tnącej. Prawidłowo ustawiony tartak pracuje
bez wibracji. Po ustawieniu traka zamocuj
jednostkę tnącą do podłoża za pomocą kotw.
Kotwy umieść w otworach stopy żeliwnej.

STOPA
GŁÓWNA

Zamontuj stoły do jednostni tnącej.
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BOCZNE STOPY

LOGOSOL LAKS

Zamontuj wtyczkę. Podłącz przewód
zasilający do wtyczki (A).

A

UWAGA! Przed uruchomieniem i zatrzymaniem
traka, dźwignia posuwu
musi być w pozycji OFF.
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Jednostka tnąca od strony operatora z
zamontowanymi wszystkimi osłonami.

Podłącz przewód zasilający do maszyny.
Otwórz zewnętrzną osłone przekładni
pasowej, włącz maszynę i sprawdź czy
silnik elektryczny działa w dobrym
kierunku (zgodnie ze strzałką na silniku).
Jeśli nie, to jest prawdopodobnie związane
ze złym podłączeniem przewodów
zasilających do wtyczki. Należy dokonać
zmiany w podłączeniu.
Zmień i sprawdź jeszcze raz!
Zamknij pokrywę przekładni paswej.

UWAGA!
Podczas testowania upewnij
się, że nikt nie znajduje się
w pobliżu maszyny.
Przed rozpoczęciem testów
upewnij się, że wiesz, gdzie
znajduje się wyłącznik
awaryjny!
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POSUW

F

F

1. Sprawdzaj regularnie, czy ślizgi pod łańcuchami są w dobrym stanie.
2. Regulacja napięcia łańcuchów odbywa się za pomocą śrub (F).
Sprawdź, czy łańcuchy są tak samo naprężone po obu stronach. Unieś łańcuch.
Prawidłowo naprężony łańcuch powinien unieść się ponad ślizg na około 10 mm
(rys. 9). Sprawdź każdy łańcuch.
3. Na wyłączonym traku zrób parę obrotów za pomocą korby, aby upewnić się, że zespół
posuwu działa bez żadnych oporów.

cirka 10 mm
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STEROWANIE
1

Skrzynka rozdzielcza
2. Włącznik silnika (Y-Δ).
3. Wyłącznik główny.

3
2
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4
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Wyłącznik awaryjny
1. Odcina dopływ napięcia do silnika
elektrycznego, co skótkuje natychmiastowym zatrzymaniem posuwu oraz
ramy tnącej.

Posuw materiału
4. Korba do ręcznego sterowania posu
wem. Podczas pracy musi być zdemontowana z wałka.
5. Dźwignia do włączania i wyłączania
posuwu.

LOGOSOL LAKS

Włączanie i wyłączanie traka
Włączanie maszyny
1. Upewnij się, że dźwignia posuwu jest w
pozycji OFF (poz. 5).
2. Podłącz przewód zasilający do wtyczki
(poz. 1).
3. Włącz główny przełącznik w pozycję ON
(poz. 2).
4. Przesuń przełącznik (poz. 3) w kierunku ON w dwóch etapach, Y a nastepnie
w pozycję Δ.
5. Jeżeli silnik elektryczny jest przeciążony,
uruchomi się zabezpieczenie termiczne
silnika. Jest on automatycznie kasowany
po czasie około 1 min.

5
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WYŁĄCZANIE maszyny
6. Przesuń dźwignię posuwu w pozycję
OFF (poz. 5).
7. Przesuń wyłacznik (poz. 3) w pozycję
0 -OFF.
8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, zatrzymaj szybko maszynę za
pomocą przycisku awaryjnego (poz 4).
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CIĘte bloki
Podczas operacji cięcia trak może przeciąć
jeden lub wiecej bloków.

Po umieszczeniu bloku na stole podającym,
bardzo ważne jest aby umiejscowić go w
linii prostej w kierunku ramy tnącej.
Podczas cięcia kilku bloków, umieścić je
jeden na drugim.

Należy pamiętać, że maksymalna wysokość
nie może przekroczyć 250 mm.
Jeśli wysokość bloku będzie za duża, to
rama tnąca uderzy w blok i może dojść
do jej uszkodzenia!
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WYMIANA BRZEszczotów
demontaż brzeszczotów
1. Zdemontuj dwa małe stoły (1)
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1. Podczas wymiany brzeszczotów (max. 2
sztuki), poluzuj śruby przy pomocy
klucza imbusowego. Następnie odręć i
wyjmij śrubę.
2. Aby zdemontować trzy lub więcej
brzeszczotów, należy poluzować
wszystkie brzeszczoty. W tym celu
należy poluzować kluczem imbu
sowym śruby mocujące o ¼ obrotu.
Ważne, aby luzować brzeszczoty na
przemian zaczynając od skrajnych i
przesuwać się do środka ramy.
Podczas montażu należy wykonać taką
samą czynność, czyli dokręcać na przemian od skrajnych śrub począwszy.

W celu zdemontowania brzeszczota należy
również wykręcić śrubę w dolnej części
ramy.

Po wykręceniu śruby górnej i dolnej można
zdemontować brzeszczot z uchwytu
mocującego.

Przed przystąpieniem do demontażu brzeszczotów należy bezwzglednie
odłączyć od maszyny zasilanie oraz przewód ze sprężonym powietrzem.
Aby zdemontować brzeszczot należy w pierwszej kolejności zdemontować
krótkie stoły po obu stronach brzeszczota.
Jeśli to konieczne, można ręcznie za pomocą korby unieść lub obniżyc ramę.
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B

A

około
5 mm

Ponowny montaż
Niezależnie od tego, czy jest to kwestia
wymiany uszkodzonych pojedynczych
brzeszczotów czy wymiana uchwytów
brzeszczotów, należy zwrócić uwagę na:

W dolnej części między uchwytem
brzeszczta (A) a ramą (B) musi pozostać
szczelina ok. 5 mm. Sprawdź, czy śruby
mocujące są dokręcone i czy uchwyt
brzeszczotów jest stabilnie osadzony w
ramie.

Można stosować uchwyty brzeszczotów,
w których nacięcia są oddalone od siebie
w różnych odległościach. Aby wykonać
uchwyty odpowiadające Twoim wymaganiom skontaktuj się z nami. Wykonamy je
tak, aby odpowiadały grubości tarcicy jaką
chcesz produkować.

Uchwyt brzeszczotów montowany w
ramie tnącej określa wymiary tarcicy jaka
zostanie wycięta z bloku.
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Podczas montażu uchytów i brzeszczotów
należy zachować dużą dokładność. Jest to
gwarancja poprawnego działania maszyny.
Zwróć uwagę aby podkładka śrub była
dobrze osadzona, tak aby śruby lekko i bez
oporów dały się wsunąć w otwory.
Po wstępnym dokręceniu wszystkich śrub
należy dokręcić je za pomocą klucza dynamometrycznego z odpowiednią siłą.

Na kluczu należy ustawić siłe dokręcania
na wartość 15 Nm.
Po naciągnięciu brzeszczotów należy zawsze ustawić klucz dynamometryczny na
wartość ZERO.

Podczas dokręcania śrub od naciągu
brzeszczota, śruby mocujące uchywyt
(B) nie muszą być dokręcone (dotyczy to
zarówno górnego jak i dolnego uchwytu).

B

B

Po naciągnięciu wszystkich brzeszczotów
kluczem dynamometrycznym, dokręcić
śruby mocujące uchwyty (B).

B
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konserwacja
Należy kontrolować i smarować niektóre części maszyny codziennie. Większość łożysk jest obudowanych, a tym samym nie wymaga konserwacji. W celu zapewnienia prawidłowej pracy maszyny
należy przestrzegać poniższych instrukcji.
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1. Sprawdzić naciąg łańcuchów posuwu i stan ślizgów pod łańcuchami.
2. Sprawdzić poprawność działania ramy i rolek dociskowych.
3. Sprawdzić stan silnika elektrycznego, kół pasowych i pasków.
4. Sprawdzić stan mechanizmu posuwu.
5. Obudowy łożysk (zaaplikować smar).
6. Sprawdzić poprawność ustawienia ramy tnącej względem konstrukcji traka.
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RAMA
smarowanie
Tarcie pomiędzy ramą a ślizgami powinno być
maksymalnie zminimalizowane.

3

1. Należy smarować łożyska (1). Podczas
ciągłej pracy należy kilka razy dziennie
przesmarować ślizgi ramy za pomocą pomki.
Kilkukrotne wciśnięcie dżwigni pomki (2)
spowoduje zaaplikowanie dawki oleju na
górze i na dole (3) ramy. Sprawdzaj, czy otwory olejowe (x 4 szt) nie są zatkane. Stosuj olej
do smarowania łańcuchów w piłach motorowych lub oleju o podobnych właściwościach.
W okresie zimowym można do oleju dodać
nieznaczną część oleju napedowego w celu
delikatnego rozrzedzenia oleju.

1

1
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2. Plastikowe ślizgi ramy ( 4 ) muszą być
ustawiony blisko ramy, aby przeciwdziałać
osadzaniu się trocin na powierzchni ślizgowej.
Przed przystąpieniem do ewentualnej regulacji plastikowych ślizgów poluzuj nakrętkę
kontrującą. Po dokonaniu regulacji dokręć
nakrętkę.
3 . W ramie tnącej również znajdują się
plastikowe ślizgi. Istotne jest, aby rama tnąca
była równoległa do konstrukcji, a nie krzywo
jak to pokazano na rysunku (rama ustawiona
krzywo). Rama jest poprawnie ustawiona fabrycznie. Z biegiem czasu rama może wymagać
korekcji w ustawieniach. Źle ustawiona rama
spowoduje boczne przesunięcie brzeszczotów
i nie zapewni precyzji ciecia.
Aby osiągnąć perfekcyjne wyniki cięcia
przesunięcie boczne brzeszczotów muszą być
zminimalizowane do +/- 0 mm.

UWAGA! Wykonując jakiekolwiek czynności przy
ramie, przewód zasilający
oraz sprężone powietrze
musi być odłączone!
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silnik, koła pasowe, paski
1. Dopilnuj aby wokół silnika elektrycznego nie zbierały się trociny. Sprawdzaj
codziennie i usuwaj trociny jeżeli jest ich
dużo.
Jeśli miedzy kołem pasowym a paskiem
nagromadzą się trociny może dojść do
zerwania paska.

B

A

Smarowanie
Osie kół pasowych (A i B) posiadają po
dwa łożyska w obudowach. Raz w tygodniu należy smarować je bardzo lekko
(jeden ruch dźwigni smarownicy). W obudowach łożysk znajdują się kalamitki.
UWAGA! Łożyska są zamknięte i wymagają
bardzo oszczędnego smarowania.
WYMIANA KÓŁ
Odkręć dwie śruby z łbem, wkręcaj trzecią
śrubę do momentu aż koło da się zsunąć z
osi. Zamontuj w odwrotnej kolejności.
UWAGA!
Upewnij się, że koła pasowe są w jednej
linii względem siebie.

UWAGA! Przed otworzeniem osłony zewnętrznej układu napędowego należy
odłączyć przewód zasilający od maszyny. Zabezpieczy to przed przypadkowym
uruchomieniem maszyny.

22

LOGOSOL LAKS

mechanizm posuwu
A

1

B

2
3

Śruby A i B służą do regulacji mechanizmu
posuwu. Śruby naprzemian wspierają się
na kole zębatym i powodują przesuwanie
się ciętego materiału.
smarowanie
Na osiach mechanizmu posuwu zamontowane są tuleje teflonowe (1, 2 i 3), które
należy przesmarować olejem lub innym
środkiem (WD40) co najmniej raz w
tygodniu.
napięcie pasków
Naciąg poszczególnych pasków
napędowych reguluje się poprzez przesuwanie osi koła lub silnika elektrycznego
za pomocą śrub nastawczych. Optymalnie
napięty pas napędowy powinien dać się
ugiąć na około 20 mm.
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ostrzarka brzeszczotów
Ostrzarka jest przeznaczona do ostrzenia brzeszczotów montowanych w traku pionowym Laks.
Zasilana jest napięciem 230 V.

1. Podstawa
2. Suport brzeszczota
3. Silnik elektryczny 230 V (2800 obr/min)
4. Skrzynka rozdzielcza
5. Włącznik ON
6. WyłącznikOFF
7. Wtyczka
8. Tarcza szlifierska
9. Uchwyt brzeszczota
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fig. A

fig. A
fig. A
fig. A

Głbokość ostrzenia ustawia się
przesuwając suport wzdłużnie (fig. A).

fig. B
20°

Po ustawieniu suportu należy dokręcić
nakrętkę pod podstawą ostrzarki.
20°

fig. B

20°

Silnik elektryczny jest fabrycznie osadzony na podstawie i ma zamontowaną tarczę
ścierną.

Kąt ostrzenia brzeszczota jest ustawiany
przez obrót suportu do momentu ustawienia odpowiedniego kąta (fig. B).

20°

20°

Montaż i regulacja
Przed użyciem ostrzarkę należy
zmontować. Zamontuj suport do podstawy
tak jak to pokazano na rysunku obok.

20°

20°

15°

2mm 2mm

2mm

2mm

20°
15°

fig. B

fig. B

Rysunek przedstawia najczęściej
ustawiany kąt ostrzenia brzeszczota (20°).

15°

15°

Rysunek pokazuje przykład ostrzenia
brzeszczota w skrajnych warunkach, na
przykład zmrożone lub bardzo twarde gatunki drewna. Zęby są lekko przeostrzone
pod innym kątem tylko na zewnętrznym
końcu.

UWAGA!
Należy przeostrzyć tylko samą końcówkę zęba na długości około 1,5-2,0 mm.
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ostrzenie
Umieść brzeszczot w uchwycie i dokręcić
delikatnie (ręką, bez klucza). Ustaw
głębokość ostrzenia (jeżeli nie została
wcześniej ustawiona). Głębokość ostrzenia
zależy od tego jak mocno brzeszczot jest
zużyty.
Zeszlifuj ząb bardzo lekko, nie używaj zbyt
mocnej siły dociskając ząb brzeszczota do
tarczy ściernej. Należy zaostrzyć każdy ząb
tak samo.
Aby ułatwić proces ostrzenia można lekko
naoliwić powierzchnię suportu.

Sågblad
90°
fig. C
Tarcza
ścierna
Slipskiva

90°
ŹLE
FEL!

DOBRZE
RÄTT!

fig. D

ŹLE
FEL!

Zwróć uwagę aby brzeszczot był pod kątem
prostym w stosunku do tarczy ściernej (C).
Po ostrzeniu zweryfikuj wygląd zębów (D).
W prawidłowo zaostrzonym brzeszczocie
krawędź ząba powinna mieć kąt 90 ° w stosunku do płaszczyzny bocznej ząba. Jężeli
jest inaczej należy sprawdzić ustawienie
suportu i ewentualnie ponownie ustawić
go.
Można również dokonać regulacji ustawienia silnika w podstawie. Aby to zrobi
należy poluzować 4 śruby, którymi silnik
przykręcony jest do podstawy.
UWAGA!
Zawsze podczas ostrzenia
należy ubierać okulary
ochronne!
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Konserwacja / Regulacje
Jeżeli silnik był zdemontowany z podstawy,
zawsze należy dokonać regulacji ustawienia suportu wględem silnika. Pamiętaj,
aby kąt między tarczą ścierną a suportem
wynosił 90°. Do korekty ustawienia silnika
służą 4 śruby w dolnej jego części(1).
Za każdym razem po wymianie tarczy
ściernej należy sprawdzić jej ustawienie.
Źle zamontowana tarcza będzie miała
“bicie” (E).

Każdą nową tarczę należy wyprofilować.
Krawędź taczy ściernej należy dostosować
do kształtu zębów, które będą ostrzone (F).
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części zamienne
Przy zamawianiu części zamiennych należy podać numer strony, wraz z numerem pozycji
odpowiedniej części zamiennej.
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5*
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/ Note
) Notera
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*
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karta gwarancyjna
Imię nabywcy/Nazwa Firmy:
..........................................................................................................................................................
Nazwisko nabywcy:
..........................................................................................................................................................
Ulica:
..........................................................................................................................................................
Kod pocztowy: ................................. Miejscowość: ........................................................................
Nazwa urządzenia: ..........................................................................................................................
Nr seryjny: ................................................
Data zakupu: .............................................

(pieczęć i podpis sprzedawcy)
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warunki gwarancji
1. Spółka dostarcza towar zamówiony bezpośrednio od producenta – LOGOSOL AB, który ponosi
odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszystkie wady materiałowo - produkcyjne dotyczące
dostarczonego towaru, pod warunkiem ich stwierdzenia i uznania stosownym protokołem.
2. Naprawy gwarancyjne są wykonywane w ramach gwarancji przez producenta, w miarę możliwości za
pośrednictwem Spółki
3. Podstawą roszczeń gwarancji jest oryginalna książka gwarancyjna doręczona Kupującemu wraz z
towarem oraz zapłata całej kwoty faktury.
4. Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji nie są objęte:
a)
usterki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania
b)
usterki wynikające z niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek
c)
usterki wynikające z błędnego montażu lub rozruchu przez Kupującego lub osoby trzecie bez
obecności przedstawiciela Spółki
d)
wszelkie usterki powstałe na wskutek uszkodzeń mechanicznych
e)
zerwanie plomby gwarancyjnej
f)
uszkodzenia powstałe na wskutek wszelkiego rodzaju zabrudzeń Kupującego
zużycie w wyglądzie wynikające z bieżącego użytkowania
g)
5. Wszelkie naprawy, udoskonalenia i inne zmiany mające wpływ na pracę towaru zakupionego w
Spółce przeprowadzone bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia przez Kupującego nie są objęte
odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, jak również mogą spowodować utratę gwarancji na inne
podzespoły i części towarów.
6. Kupujący jest obowiązany zbadać dostarczone towary w chwili ich wydania przez Spółkę. Wady
widoczne i oczywiste Kupujący powinien zgłaszać na piśmie niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu
3 dni od wydania towaru, wady ukryte należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu. Dotyczy to także
reklamacji ilościowej oraz dostawy innego towaru niż określono w zamówieniu lub umowie. Data
wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia
Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.
7. Zgłaszanie reklamacji dokonuję się bezpośrednio producentowi w formie pisemnej lub elektronicznej
(e-mail) z podaniem numeru towaru oraz dokładnym opisem usterki.
8. Odpowiedzialność Spółki z tytułu zawartych umów jest ograniczona do roszczeń określonych w
niniejszych OWU.
9. Przekazanie towaru, w przypadku konieczności jego montażu w obecności przedstawiciela Spółki
potwierdzone jest protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym kupujący ma prawo zgłosić wszystkie
wady i usterki przekazanego towaru.

ŻYCZYMY DŁUGOTWAŁEGO I BEZAWARYJNEGO UŻYTKOWANIA
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deklaracja producenta
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EC Deklaracja zgodności
Dyrektywa 98/37/EC, Aneks II A

Låks Mekaniska AB, Box 92, 820 40 Järvsö
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że
trak ramowy model 500 od numeru 4151 i dalej,
spełnia następujące postanowienia dyrektyw:
98/37/EC (maszyna)
89/336/EEC i 73/23/EEC (niskie napięcie),
w tym poprawek i jest zgodny z następującymi
standardami: EN 292-1 i -2

Järvsö 2005-06-15
LÅKS MEKANISKA AB
Industriv 16 820 40 JÄRVSÖ
Tel: +46-651-415 80 FAX: +46-651-409 82
www.lakssagen.se

VD
Kalle Låks
Tel. kom: +46-70-588 97 58
E-mail: kalle.laks@lakssagen.se
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LA BOCA - Autoryzowany Przedstawiciel Logosol
• Dobroszów Oleśnicki 22 B • 55-095 Mirków k. Wrocławia

Tel. kom. 515 133 925

515 133 920

e-mail: biuro@logosol-polska.pl • www.logosol.pl

