ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες
που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία δεν
ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και
υγείας των Μηχανημάτων:

1.

Υδραυλικός γρύλος

Υδραυλικός γρύλος κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Meganex Equipment, με
ονομασία Hallitunkki, με τύπο / αριθμό μοντέλου MEG 11 2,5 Ton, με άγνωστο γραμμικό
κωδικό παρτίδας, ο οποίoς εντοπίστηκε στη Φιλανδία.

2

Tο φορτίο που αναγράφεται στο προϊόν είναι πάρα πολύ υψηλό. Κατά την ανύψωση
φορτίου μεγάλου βάρους, ο γρύλος μπορεί να υποχωρήσει ανεξέλεγκτα και κατά την κάθοδο
του να παγιδεύσει και να τραυματίσει τον χρήστη που ευρίσκεται κάτω από το φορτίο.
Οι αρμόδιες Αρχές της Φιλανδίας, ζήτησαν από τον κατασκευαστή την ανάκληση του
προϊόντος από τους τελικούς χρήστες.
2.

Δίσκος αλυσίδα

Δίσκος αλυσίδας Ολλανδικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Stanfort, ονομασίας
Kettensaegeblatt, με τύπο / αριθμό μοντέλου Item No 16201, με γραμμικό κωδικό παρτίδας
875156024559, ο οποίoς εντοπίστηκε στη Γερμανία.
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Ο δίσκος με ενσωματωμένη αλυσίδα μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνιακό τριβέα (φορητό
σμιριδοτροχό) και να χρησιμοποιηθεί ως φορητό κυκλικό πριόνι, αντίθετα προς την
προοριζόμενη χρήση του γωνιακού τριβέα.
Ο πιο πάνω δίσκος παίρνει πολύ χρόνο μέχρι να ακινητοποιηθεί. Κατά συνέπεια ο χρήστης
μπορεί να χάσει τον έλεγχο του εργαλείου ή να τραυματιστεί καθόσον ο δίσκος
επιβραδύνεται.
Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά.
3.

Δίσκος αλυσίδα

Δίσκος αλυσίδας άγνωστης προέλευσης, άγνωστης εμπορικής επωνυμίας, άγνωστης
ονομασίας, με τύπο / αριθμό μοντέλου ITEM 61638, με άγνωστο γραμμικό κωδικό παρτίδας,
ο οποίoς εντοπίστηκε στη Γερμανία.

Ο δίσκος με ενσωματωμένη αλυσίδα μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνιακό τριβέα (φορητό
σμιριδοτροχό) και να χρησιμοποιηθεί ως φορητό κυκλικό πριόνι, αντίθετα προς την
προοριζόμενη χρήση του γωνιακού τριβέα.
Ο πιο πάνω δίσκος παίρνει πολύ χρόνο μέχρι να ακινητοποιηθεί. Κατά συνέπεια ο χρήστης
μπορεί να χάσει τον έλεγχο του εργαλείου ή να τραυματιστεί καθόσον ο δίσκος
επιβραδύνεται.
Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά.
.
4.

Δίσκος αλυσίδα

Δίσκος αλυσίδας πολωνικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Falon Tech,
ονομασίας TACZA LANGCUCHOWA – CHASAW BLADE, με τύπο / αριθμό μοντέλου FT
12514, με άγνωστο γραμμικό κωδικό παρτίδας, ο οποίoς εντοπίστηκε στη Γερμανία.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, T.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία
Τηλ.: 22405623, Φαξ: 22663788, E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli
C:\Users\Anna\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\1DVQT12T\wκ43anakoinosi 21-2018 Rapex MD.doc

4

Ο δίσκος με ενσωματωμένη αλυσίδα μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνιακό τριβέα (φορητό
σμιριδοτροχό) και να χρησιμοποιηθεί ως φορητό κυκλικό πριόνι, αντίθετα προς την
προοριζόμενη χρήση του γωνιακού τριβέα.
Ο πιο πάνω δίσκος παίρνει πολύ χρόνο μέχρι να ακινητοποιηθεί. Κατά συνέπεια ο χρήστης
μπορεί να χάσει τον έλεγχο του εργαλείου ή να τραυματιστεί καθόσον ο δίσκος
επιβραδύνεται.
Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά.
5.

Δίσκος αλυσίδα

Δίσκος αλυσίδας άγνωστης προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Vorel, ονομασίας Chain
disc for angle grinders, με τύπο / αριθμό μοντέλου 088773, με άγνωστο γραμμικό κωδικό
παρτίδας, ο οποίoς εντοπίστηκε στη Γερμανία.

Ο δίσκος με ενσωματωμένη αλυσίδα μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνιακό τριβέα (φορητό
σμιριδοτροχό) και να χρησιμοποιηθεί ως φορητό κυκλικό πριόνι, αντίθετα προς την
προοριζόμενη χρήση του γωνιακού τριβέα.
Ο πιο πάνω δίσκος παίρνει πολύ χρόνο μέχρι να ακινητοποιηθεί. Κατά συνέπεια ο χρήστης
μπορεί να χάσει τον έλεγχο του εργαλείου ή να τραυματιστεί καθόσον ο δίσκος
επιβραδύνεται.
Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά.
6.

Δίσκος αλυσίδα

Δίσκος αλυσίδας αμερικανικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας King Arthurs Tools,
ονομασίας Lancelot, με τύπο / αριθμό μοντέλου 45814, με άγνωστο γραμμικό κωδικό
παρτίδας, ο οποίoς εντοπίστηκε στη Γερμανία.
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Ο δίσκος με ενσωματωμένη αλυσίδα μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνιακό τριβέα (φορητό
σμιριδοτροχό) και να χρησιμοποιηθεί ως φορητό κυκλικό πριόνι, αντίθετα προς την
προοριζόμενη χρήση του γωνιακού τριβέα.
Ο πιο πάνω δίσκος παίρνει πολύ χρόνο μέχρι να ακινητοποιηθεί. Κατά συνέπεια ο χρήστης
μπορεί να χάσει τον έλεγχο του εργαλείου ή να τραυματιστεί καθόσον ο δίσκος
επιβραδύνεται.
Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά.
Περισσότερες πληροφορίες για το πιο πάνω προϊόν είναι καταχωρημένες με κωδικούς
A12/1555/18 A12/1573/18 A12/1574/18 A12/1575/18 A12/1576/18 A12/1577/18 (43η
εβδομάδα) στην ιστοσελίδα του RAPEX:
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που
εντοπίσει το πιο πάνω προϊόν στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους
Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663.

9.11.2018

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ.: 9.42.6.9.3
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