






76 CZCZ

X. Záruční lhůta a podmínky
ODPOVĚDNOST ZA VADY (ZÁRUKA)
Dne 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 
3. února 2012 a k tomuto datu se ruší zákony 40/1964 Sb.; 
513/1991 Sb. a 59/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma 
Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem přebírá odpovědnost 
za vady na Vámi zakoupený výrobek po dobu 2 let od data 
prodeje. Uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb. Při splnění níže uvedených obchodních 
podmínek, které jsou v souladu s tímto zákonem, Vám výrobek 
bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUčNí PODmíNKY
1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést 

(pokud to jeho povaha umožňuje) a vystavit doklad 
o koupi v souladu se zákonem. Všechny údaje 
v dokladu o koupi musí být vypsány nesmazatelným 
způsobem v okamžiku prodeje zboží.

2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek 
nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, 
není důvodem k jeho reklamaci.

3) Při uplatnění nároku na bezplatnou opravu musí být 
zboží předáno s řádným dokladem o koupi.

4) Pro přijetí zboží k reklamaci by mělo být pokud možno 
očištěno a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo 
k poškození (nejlépe v originálním obalu). V zájmu přes-
né diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění 
spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství. 

5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené  
přepravcem.

6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslu-
šenství, které není součásti základního vybavení 
výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství 
nelze odstranit z důvodu vady výrobku.

7) Odpovědnost za vady („záruka“) se vztahuje na skry-
té a viditelné vady výrobku. 

8) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně 
autorizovaný servis značky Extol.

9) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou 
dobu odpovědnosti za vady vlastnosti a parametry uve-
dené v technických údajích, při dodržení návodu k použití. 

10) Nárok na bezplatnou opravu zaniká, jestliže:
a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu 

k obsluze.
b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje 

bez předchozího písemného povolení vydaného 
firmou Madal Bal a.s. nebo autorizovaným servi-
sem značky Extol.

c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo 
k jiným účelům, než ke kterým je určen.

d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální 
součásti.

e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opo-
třebení došlo vinou nedostatečné údržby.

f) výrobek havaroval,  byl poškozen vyšší mocí či 
nedbalostí uživatele.

g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, 
teplotních či chemických vlivů.

h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či 
manipulací s výrobkem.

i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) 
v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.

j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
k) bylo provedeno jakékoliv falšování dokladu 

o koupi či reklamační zprávy.
11) Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opo-

třebení výrobku nebo na použití výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen.

12) Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení 
výrobku, které je přirozené v důsledku jeho běžného 
používání, např. obroušení brusných kotoučů, nižší 
kapacita akumulátoru po dlouhodobém používání apod.

13) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupu-
jícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních 
právních předpisů.

14) Nelze uplatňovat nárok na bezplatnou opravu vady, na 
kterou již byla prodávajícím  poskytnuta sleva. Pokud 
si spotřebitel výrobek svépomocí opraví, pak výrobce 
ani prodávající nenese odpovědnost za případné 
poškození výrobku či újmu na zdraví v důsledku neod-
borné opravy či použití neoriginálních náhradních dílů. 

ZÁRUčNí A POZÁRUčNí SERVIS 

Pro uplatnění práva na záruční opravu zboží se obraťte na obchodníka, kde jste zboží zakoupili. 
Pro pozáruční opravu se můžete také obrátit na náš autorizovaný servis.  

Nejbližší servisní místa naleznete na www.extol.cz. V případě dotazů Vám poradíme na zákaznické lince 222 745 130.  

 • Z bezpečnostních důvodů nesmí být na hřídeli ráčny 
pás navinut méně než 3 x, aby nedošlo k uvolnění navi-
nutého pásu během zátěže.

 • Po nastavení popruhu nesmí v upínacím zařízení dojít 
k posuvu textilního popruhu.

ZPůSOb ZAjIšTĚNí břEmENA

 • Tyto popruhy jsou dvoudílné a jsou určeny k ukotvení 
obou konců pásu k přepravnímu prostředku prostřed-
nictvím háků.

 • Všechny upínací pásy  napínejte stejnoměrně. 

 • Při kotvení břemena dbejte na to, aby popruhy byly 
napnuty.

DIAgONÁlNí KOTVENí

 • Břemeno uvazujte minimálně čtyřmi popruhy z důvodu  
zajištění větší stability břemena.

 

VII. Přeprava břemena
 • Během přepravy pravidelně kontrolujte, zda jsou popruhy 
správně napnuty, obzvláště krátce před započetím cesty.

 • Kontrolujte, zda není popruh poškozován ostrými nebo 
drsnými částmi nákladu během přepravy.

 • Střídání teploty prostředí v průběhu přepravy může 
nepříznivě ovlivňovat napnutí popruhu. Při vstupu do 
teplého prostředí zkontrolujte napětí popruhů.

 • Při přepravě břemena dbejte na to, aby nedošlo k naru-
šení jeho stability nebo k poškození popruhu nízkým 
výškovým profilem či kontaktu s elektrickým vedením.

VIII. Údržba popruhu
 • Alespoň jednou ročně musí popruh překontrolovat 
odborník. Tyto kontroly musí být evidovány.

 • Opravy musí provádět odborník.

 • Po opravě musí mít popruh opět původní přivazovací 
únosnost LC.

IX. Vykládání břemena 
(nákladu)

 • Před skládáním jednotky nákladu musí být její přivazo-
vací popruh uvolněn tak, že může být volně zvednuta 
z nákladové plošiny.

 • Při uvolňování upínacího popruhu může dojít k náh-
lému uvolnění pnutí v napínacím zařízení a vymrštění 
volných částí. Nebuďte proto přímo nad uvolňovaným 
popruhem.

 • Při uvolňování popruhu po přepravě břemena dbejte 
opatrnosti, neboť během přepravy  se břemeno mohlo 
stát nestabilním v důsledku jeho nedostatečného zajiš-
tění nebo selhání upínacího popruhu.
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Prohlášení o shodě
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,  
že následně označená zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh  

uvedená provedení, odpovídají příslušným požadavkům Evropské unie.  
Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Premium 886113x, 886114x, 886115x
Upínací ráčnové popruhy

byly navrženy a vyrobeny ve shodě s následující normou:
EN 12195-2

ve Zlíne 2. 6. 2014

Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

Úvod

Vážený zákazník,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol kúpou tohto výrobku. Výrobok bol podrobený dôkladným testom 
spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie.

S akýmikoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.sk
Fax: +421 2 212 920 91  Tel.: +421 2 212 920 70
Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Dátum vydania: 2. 6. 2014

I. Technické údaje
Objednávacie číslo popruhu 8861131 8861133 8861136 8861141 8861143 8861146 8861151 8861153 8861155

Maximálna priväzovacia únosnosť LC 800 kg 800 kg 800 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 4000 kg 4000 kg 4000 kg

Celková dĺžka pása LG 5 m 8 m 5 m 5 m 8 m 5 m 3 m 6 m 10 m

Šírka pása 25 mm 25 mm 25 mm 35 mm 35 mm 35 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Pevnosť pása pri opásaní LC 7,8 kN 7,8 kN 7,8 kN 19,6 kN 19,6 kN 19,6 kN 39,2 kN 39,2 kN 39,2 kN

Pevnosť pása v ťahu LC 390 daN 390 daN 390 daN 9,8 kN 9,8 kN 9,8 kN 20,0 kN 20,0 kN 20,0 kN

Normalizovaná ručná sila SHF 50 daN 50 daN 50 daN 50 daN 50 daN 50 daN 50 daN 50 daN 50 daN

Normalizovaná napínacia sila STF 40 daN 40 daN 40 daN 150 daN 150 daN 150 daN 300 daN 300 daN 300 daN

Predĺženie 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Materiál popruhu PES PES PES PES PES PES PES PES PES

Dĺžka dielu s račňou LGF 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 

Dĺžka voľného dielu LGL 450 cm 750 cm 450 cm 450 cm 750 cm 450 cm 250 cm 550 cm 950 cm

Počet kusov 1 ks 1 ks 2 ks 1 ks 1 ks 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks

Sériové číslo Sériové číslo vyjadruje rok, mesiac a číslo výrobnej série produktu.

VYSVETlIVKY K TAbUľKE TEChNICKýCh ÚDAjOV

 • Maximálna priväzovacia únosnosť LC – maximálna prípustná sila, ktorej musí priväzovací popruh odolať počas 
používania a nesmie sa prekročiť.

 • Normalizovaná ručná sila SHF – ručná ovládacia sila napínacieho zariadenia popruhu.
 • Normalizovaná napínacia sila STF – zvyšková sila po uvoľnení račňového napínacieho zariadenia.
 • Údaj „Predĺženie“ – vyjadruje predĺženie popruhu pri zaťažení na max. priväzovaciu únosnosť LC.
 • Materiál popruhu „PES“ – polyester

PREPOčTY jEDNOTIEK SIlY

 • daN (dekanewton) = 50 kg; = 0,01 kN

 • kN (kilonewton) = 101,97 kg; = 100 daN
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 • Pásy neuchytávajte len za špičky hákov, ale zaistite, aby 
nemohlo dôjsť k vyšmyknutiu hákov. 

 • Pás žiadnym spôsobom nenastavujte a nepoužívajte 
dodatočné napínacie zariadenie na dosiahnutie vyššej 
napínacej sily. Popruh napínajte iba ručným ovládaním 
rukoväti račne.

 • Pri napínaní popruhu používajte rukavice, pretože hrozí 
nebezpečenstvo zranení v priebehu manipulácie s napí-
nacím zariadením.

 • Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť na hriadeli 
račne pás navinutý menej než 3 x, aby nedošlo k uvoľ-
neniu navinutého pásu počas záťaže.

 • Po nastavení popruhu nesmie v upínacom zariadení 
dôjsť k posuvu textilného popruhu.

SPôSOb ZAISTENIA bREmENA

 • Tieto popruhy sú dvojdielne a sú určené na ukotvenie 
oboch koncov pásu na prepravnom prostriedku pro-
stredníctvom hákov.

 • Všetky upínacie pásy napínajte rovnomerne. 

 • Pri kotvení bremena dbajte na to, aby popruhy boli 
napnuté.

DIAgONÁlNE KOTVENIE

 • Bremeno uväzujte minimálne štyrmi popruhmi z dôvo-
du zaistenia väčšej stability bremena.

 

VII. Preprava bremena
 • Pri preprave pravidelne kontrolujte, či sú popruhy 
správne napnuté, obzvlášť krátko pred začatím cesty.

 • Kontrolujte, či nie je popruh poškodzovaný ostrými 
alebo drsnými časťami nákladu počas prepravy.

 • Striedanie teploty prostredia v priebehu prepravy môže 
nepriaznivo ovplyvňovať napnutie popruhu. Pri vstupe 
do teplého prostredia skontrolujte napätie popruhov.

 • Pri preprave bremena dbajte na to, aby nedošlo 
k narušeniu jeho stability alebo k poškodeniu popruhu 
nízkym výškovým profilom či kontaktom s elektrickým 
vedením.

VIII. Údržba popruhu
 • Aspoň raz ročne musí popruh prekontrolovať odborník. 
Tieto kontroly musia byť evidované.

 • Opravy musí vykonávať odborník.

 • Po oprave musí mať popruh opäť pôvodnú nosnosť 
priväzovania LC.

IX. Vykladanie bremena 
(nákladu)

 • Pred skladaním jednotky nákladu musí byť jej priväzo-
vací popruh uvoľnený tak, že môže byť voľne zdvihnutá 
z nákladovej plošiny.

 • Pri uvoľňovaní upínacieho popruhu môže dôjsť 
k náhlemu uvoľneniu pnutia v napínacom zariadení 
a vymršteniu voľných častí. Nebuďte preto priamo nad 
uvoľňovaným popruhom.

 • Pri uvoľňovaní popruhu po preprave bremena dbajte 
na opatrnosť, pretože počas prepravy sa bremeno 
mohlo stať nestabilné v dôsledku jeho nedostatočného 
zaistenia alebo zlyhania upínacieho popruhu.

prostriedku, aby bolo bremeno bezpečne zaistené. 
Je preto nutné určiť miesta na uchytenie popruhu na 
dopravnom prostriedku a pre to zvoliť popruh so správ-
nym tvarom úchytných prvkov.

PRED POUžITím PÁSU

 • Pred zaistením bremena skontrolujte, či popruh nie je 
poškodený. 

 - Popruh nepoužívajte, ak je narušená štruktúra tex-
tilného pásu (napr. natrhnutie, odretie, trhanie švov, 
deformácie spôsobené teplom a pod.)  alebo ak sú 
poškodené háky alebo napínacie zariadenia popruhu 
(ako napr. deformácie, trhliny, znaky opotrebovania 
alebo korózie).

 - Popruh nepoužívajte, ak prišiel do styku s neznámymi 
chemickými látkami, pretože môže byť narušená jeho 
štruktúra. 

 - Nepoužívajte popruh s nečitateľnou etiketou, z  ktorej 
nie je možné zistiť dôležité technické údaje a identifi-
kovať výrobcu.

 - Nepoužívajte popruh, ktorého napínacie zariadenie má 
ostré hrany, mohlo by dôjsť k poškodeniu pásu ostrými 
hranami.

 - Poškodený popruh nepoužívajte. 

 • Popruh používajte iba v rozmedzí teplôt -40° až +100° 
C. Tento teplotný rozsah sa môže meniť v závislosti na 
chemickom prostredí. V tomto prípade kontaktujte 
výrobcu.

 • Ak predvídate kontakt pásu s chemikáliami, zistite 
u výrobcu odolnosť popruhu voči týmto chemikáliám, 
aby nedošlo k jeho poškodeniu. Popruhy sú vyrobené 
z polyesteru, ktorý je odolný voči anorganickým kyse-
linám, ale nie voči zásadám. Kovové časti popruhu nie 
sú odolné voči kyselinám ani zásadám a podliehajú tak 
korózii. Nepoužívajte popruh na zaistenie bremien, ak 
hrozí kontakt s neznámymi chemikáliami.

Poznámka:
Roztoky chemikálií, ktoré sú neškodné, sa môžu stať vy-
parovaním dostatočne koncentrované na to, aby poškodili 
pás, napr. pri schnutí pásu. Z tohto dôvodu popruh vy-
žmýkajte v dostatočnom množstve čistej vody a nechajte 
prirodzene uschnúť.

INšTAlÁCIA POPRUhU

 • Pri rozbiehaní, brzdení, predchádzaní, v zákrutách 
alebo na nerovnom povrchu  pôsobia na bremeno rôzne 
sily, ktoré sú znázornené nižšie. Je preto nevyhnutné 
zaistiť bremeno pri pôsobení týchto síl (obr.3), aby 
nedošlo k vyklopeniu, zošmyknutiu alebo k nežiadu-
cemu posunu bremena, ktoré môže poškodiť vlastné 
a okolité vozidlo/á a ohroziť životy. 

Bremeno zaistite vo 
všetkých smeroch 
pôsobiacich síl pri 
preprave (obr.3) 
a vzhľadom k ma-
ximálnej nosnosti 
priväzovania LC vy-
počítajte nevyhnutný 
počet upínacích 
popruhov podľa EN 
12195-1 („Zaisťovanie 
bremien na cestných 
vozidlách-Výpočet 
zaisťovacích síl“).

Obr.3, Znázornenie  pôsobiacich síl na náklad pri preprave.

 • Pri kotvení bremena používajte iba pásy rovnakého 
typu od toho istého výrobcu, ktoré majú rovnaké tech-
nické parametre. Nepoužívajte upínacie prostriedky 
rôzneho druhu. Rovnako overte, či sú prídržné zariade-
nia alebo zaisťovacie konštrukcie  použiteľné s danými 
priväzovacími popruhmi. 

 • Upínacie pásy nikdy neviažte  
na uzol. 

 • Zaistite, aby pásy neboli prekr-
útené. Pásy musia niesť váhu 
bremena celou svojou šírkou.

 • Dbajte na to, aby napínacie a spojovacie prvky neprilie-
hali na hranu bremena.

 • V mieste ostrej hrany alebo drs-
ného povrchu na pás navlečte 
vhodné ochranné návleky, aby 
nedošlo k poškodeniu pásu 
počas prepravy. Zamedzte 
rovnako poškodeniu etikiet na 
páse počas prepravy.
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Vyhlásenie o zhode
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje,  
že následne označené zariadenia na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh  

uvedené vyhotovenia, zodpovedajú príslušným požiadavkám Európskej únie.  
Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Extol Premium 886113x, 886114x, 886115x
Upínacie račňové popruhy

boli navrhnuté a vyrobené v zhode s nasledujúcou normou:

EN 12195-2

Ve Zlíne 2. 6. 2014

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.

X. Záručná lehota a podmienky
ZÁRUčNÁ lEhOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnost‘ zákon Č. 136/2002 Sb. 
zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. 
a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. 
Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje 
na Vámi zakúpený výrobok záruku dva roky od data prode-
ja. Pri splnenie záručných podmínok (uvedeno nížšie) Vám 
výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný 
servis firmy Madal Bal a.s.(servisná miesta sú na stránkach 
www.extol.sk).

ZÁRUčNÉ PODmIENKY

1.  Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť 
a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť 
v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom 
v okamihu predaja tovaru.

2.  Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevy-
hovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je 
dôvodom na jeho reklamáciu.

3.  Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar 
odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného 
listu alebo iným dokladom o kúpe.

4.  V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čis-
tom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený najlep-
šie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo 
k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy 
a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite 
aj jeho originálne príslušenstvo. 

5.  Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený pre-
pravcom.

6.  Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslu-
šenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia 
výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie 
je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.

7.  Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chy-
bou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou 
spracovania.

8.  Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je 
dodatkom k nim.

9.  Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne 
autorizovaný servis značky Extol.

10.  Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú 
záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v tech-
nických údajoch, pri dodržaní návodu na  
použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné 
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11.  Nárok na záruku zaniká, ak:
a)  výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa 

návodu na obsluhu.
b)  bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja 

bez predchádzajúceho písomného povolenia vydané-
ho firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom. 

c)  výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo 
na iné účely, než na ktoré je určený.

d)  bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginál-
nou súčasťou.

e)  došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému 
opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.

f)  výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
g)  škody vznikli pôsobením vonkajších mechanic-

kých, teplotných či chemických vplyvov.
h)  chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním,  

či manipuláciou s výrobkom.
i)  výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) 

v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
j)  výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
k)  bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného 

listu alebo dokladu o kúpe.
12.  Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené 

bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné 
účely, než na ktoré je určený. 

13.  Záruka sa nevztahuje na opotrebenie výrobku, ktoré je 
prirodzené v dôsledku jeho bežného používania, napr 
obrúsenie brúsnych kotúčov, nižšia kapacita akumulá-
tora po dlhodobom používaní apod.

14.  Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, 
ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych 
predpisov.

ZÁRUčNý A POZÁRUčNý SERVIS VYKONÁVA DISTRIbÚTOR

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70 E-mail: servis@madalbal.sk
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X. garanciális idő
Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendele-
tek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; 
Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az 
említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal 
Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen 
feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanci-
ális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további 
feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal 
Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garan-
ciális időszakban díjmentesen végzi el. 

gARANCIÁlIS FElTÉTElEK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben 
kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden 
adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában 
kell bevezetni.

2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, 
hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal ren-
delkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy 
a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.

3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket 
annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség 
szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött 
jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló 
bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.

4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta 
állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, 
olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a ter-
mék szállítás közben ne sérüljön meg.

5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben 
történő megsérüléséért.

6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött 
olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tarto-
znak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek 
azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tar-
tozék károsodása nélkül nem lehet levenni.

7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy 
technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező 
meghibásodásokra vonatkozik.

8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes 
jogokat, hanem kiegészíti azokat.

9. A garanciális javításokat kizárólag a Madal Bal Kft-vel 
szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.

10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garan-
ciális időszakban – a termék használatára vonatkozó 
utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban 
megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel 
rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék 
kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő 
megváltoztatására vonatkozó jogát.

11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben 
megszűnik:

(a) a termék használata és karbantartása nem a keze-
lési útmutatóban megadottak szerint történt;

(b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye 
nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy 
a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely 
nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft-vel.

(c) a terméket nem megfelelő körülmények között 
vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra 
használták;

(d) a termék valamely részegységét nem eredeti 
részegységre cserélték;

(e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű 
elhasználódása nem megfelelő karbantartás 
miatt következett be;

(f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major 
miatt következett be;

(g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőha-
tás vagy vegyi hatás okozta;

(h) a termék meghibásodása nem megfelelő 
körülmények között történő tárolás vagy nem 
szakszerű kezelés miatt következett be;

(i) a termék meghibásodása (az adott típusra 
nézve) agresszív környezetet jelentő (például 
poros vagy nagy nedvességtartalmú) környe-
zetben történő használat miatt következett be;

(j) a termék használata a megengedett terheléss-
zint feletti terheléssel történt;

(k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását 
igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármily-
en módon meghamisították.

 • A heveder nem lehet megtekeredve. A hevedernek 
teljes szélességében fel kell feküdnie a rakomány 
felületére.

 • Ügyeljen arra, hogy a rögzítő és feszítő elemek ne 
kerüljenek a rakomány éleire vagy sarkaira.

 • Éles átmeneteknél, sarkoknál és éleknél, vagy ha 
a rakomány felülete nagyon durva (koptató), akkor 
a heveder alá tegyen megfelelő alátétet. Ügyeljen arra, 
hogy a hevederen található címke és adatai ne sérülje-
nek meg.

 • A horgokat biztonságos módon 
kell beakasztani a járművön 
található rögzítő szemekbe. 

 • A hevedert meghosszabbítani 
tilos, a racsnit nem szabad 
hosszabbító kar segítségével 
meghúzni. A racsnit csak kézzel húzza meg.

 • A heveder feszítéséhez használjon védőkesztyűt, mert 
a feszítő elem (racsni) sérülést okozhat.

 • Biztonsági okok miatt a racsni tengelyére legalább 
három rétegben kell feltekerni a hevedert.

 • A heveder megfeszítése után a heveder már nem csús-
zhat meg a racsnis feszítőben.

A RAKOmÁNY RögZíTÉSE

 • A jelen hevederpárok két darabból állnak. Mindegyik 
darab végén horog található, amelyet a járműhöz kell 
rögzíteni.

 • A hevedereket azonos erővel feszítse meg. 

 • A rakomány rögzítése során ügyeljen arra, hogy minde-
gyik heveder meg legyen feszítve.

ÁTlóS RögZíTÉS

A teher biztonságos szállítása és stabilitása érdekében 
legalább két pár hevedert használjon a rögzítéshez.

 

VII. Rakomány szállítása
 • A fuvar megkezdése előtt még egyszer ellenőrizze le 
a rögzítést és a hevederek meghúzását, illetve később 
is rendszeresen hajtson végre ellenőrzést.

 • Ellenőrizze le, hogy a heveder nem sérült-e meg, illetve 
nem kopott-e el a szállítás közben.

 • Ha szállítás közben jelentős mértékben megváltozik 
a környezeti hőmérséklet, akkor ez negatív hatással 
lehet a feszítő erőre is. Ha a jármű melegebb körny-
ezetbe érkezik, akkor le kell ellenőrizni a hevederek 
feszítettségét.

 • Szállítás közben ügyelni kell arra, hogy a heveder ne 
akadjon el semmilyen tárgyban (pl. hídban, vagy elek-
tromos vezetékben).

VIII. A heveder 
karbantartása

 • A hevedert évente egyszer szakvizsgálatra kell átadni. 
Az ellenőrzésről feljegyzést kell készíteni.

 • A hevedert csak szakszerviz javíthatja meg.

 • A javítással helyre kell állítani a heveder eredeti maxi-
mális kötőerejét (LC).

IX. A rakomány 
lerakodása

 • A rakomány lerakodása előtt a hevedereket úgy kell 
meglazítani, hogy a teher szabadon megemelhető 
legyen.

 • A hevederek meglazítása során (a feszültség miatt) 
a heveder hirtelen felcsapódhat. Ne álljon közvetlenül 
a heveder fölé.

 • A hevederek lelazítása során gondoljon arra, hogy 
szállítás közben a rakomány elmozdulhatott és insta-
billá vált.
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12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódá-
sával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetéss-
zerű használata miatt bekövetkező hibákért.

13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál 
használata következtében várhatóan elhasználódó 
elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).

14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, 
amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban 
külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

gARANCIÁlIS IDŐ AlATTI ÉS gARANCIÁlIS 
IDŐ UTÁNI SZERVIZElÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás 
ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.
hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek 
felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. 
Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszá-
mon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

megfelelőségi nyilatkozat
A Madal Bal a.s.• Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Szervezetazonosító szám: 49433717

kijelenti,  
hogy az alább jelölt berendezések, koncepciójuk és szerkezetük alapján, csakúgy, mint a piacon  

bevezetett kivitelek, megfelelnek az Európai Unió vonatkozó követelményeinek.  
A berendezésen végrehajtott, általunk nem jóváhagyott változtatások esetén, a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Az Extol Premium 886113x, 886114x, 886115x
Racsnis rögzítő hevederek 

tervezése és gyártása az alábbi szabványnak  
megfelelően történt:

EN 12195-2

Zlín 2. 6. 2014

Martin Šenkýř
 Igazgatótanácsi tag




