Ważna informacja 92 – Części zamienne
OSTRZEŻENIE
Śruba sześciokątna z kołnierzem M18x1, 5x65 do piasty SAF-HOLLAND:
Od pewnego czasu na rynku dostępne są nieoryginalne śruby sześciokątne Ref. 04 343 2801 10 (między
innymi, stosowane w piastach 03 434 3650 00), które ze względu na podobny kształt mogą zostać
zamontowane w osiach SAF jako zamiennik naszych własnych oryginalnych śrub sześciokątnych.
Jednakże podrobione śruby różnią się znacznie od naszych oryginalnych śrub.

Analiza

materiału, z którego wykonano skopiowane śruby wykazała jednoznacznie, że zostały one osłabione
poprzez proces produkcyjny. Może to prowadzić do oderwania się łba śruby nawet przy zastosowaniu
niskiego momentu obrotowego!
Dla Państwa, jako Klientów wizualne odróżnienie śrub oryginalnych od podrobionych jest praktycznie
niemożliwe. Nawet w przypadku właściwie wykonanego dokręcenia podrobionych śrub, dookoła łba śruby
mogą pojawić się pęknięcia, których Użytkownik nie zobaczy i nie zidentyfikuje gołym okiem. Podczas
użytkowania łeb śruby sześciokątnej jest naprężony, i może nastąpić jego oderwanie, co w konsekwencji
może skutkować m.in. oderwaniem się koła.

Łby śruby oderwane podczas jazdy mogą spowodować

uszkodzenia pojazdów innych użytkowników ruchu, gdyż odrywają się od reszty śruby w sposób
niekontrolowany.
Jest to podstawą zagrożenia bezpieczeństwa, jako że nie można zagwarantować już wystarczającego
połączenia śrubowego. Części śrub, które psują się i odpadają mogą być również zagrożeniem dla innych.
Zgodnie z dostępnymi aktualnie informacjami, niebezpieczeństwo wynikające z użycia nieoryginalnych
śrub sześciokątnych nie może zostać wykluczone, dlatego zalecamy wyjątkową ostrożność w tym
zakresie.
Pragniemy również poinformować, że śruby sześciokątne zostały zaprojektowane do jednorazowego
użytku. Jeśli zostaną dokręcone wg specyfikacji a potem poluzowane, należy wtedy użyć nowych śrub
sześciokątnych.
Niniejszym oświadczamy, że nigdy nie autoryzowaliśmy użytkowania produktów nieoryginalnych
i nie będziemy autoryzowali ich użycia w przyszłości. Jeśli pomimo to zostaną one użyte w naszych
osiach, firma nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takiego działania.
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Prosimy o poinformowanie wszystkich Waszych Klientów, których to może dotyczyć.
W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem:
0049/(0)6095/301-301.

Nieoryginalna śruba sześciokątna

Mikropęknięcia

dookoła

nieoryginalnej śruby sześciokątnej.

łba

Oryginalna śruba sześciokątna SAF

Oznaczenie SAF oryginalnej śruby sześciokątnej
SAF, zawierające numer części 2801. Klasa
wytrzymałości (10.9) jest również określona na łbie
śruby.
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