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 OVER HEAD CRANES -  SPECIAL MACHINERIES               
 Кранове Строителство -   KKoonnssttrruukkssiioonnee  MMeettaalliikkee                       
    

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

 

● Η εγγύηση περιλαμβάνει όλα τα μεταλλικά, μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη του γερανού 

   με υποχρέωση της εταιρείας να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε προβληματικό 

   μέρος του γερανού, το οποίο προέκυψε από λάθος εφαρμογή ή αστοχία υλικού. 

   Περιλαμβανονται, οι εργασίες, υλικά και ανταλλακτικά. 

   Δεν περιλαμβανονται, πλατφόρμες, σκαλωσιές, γερανοί και τα έξοδα ταξιδίου 25cent/km. 
 

● Η Εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

   Χρήση του γερανού εκτός ορίων, όπως υπερφόρτωση,  

   χρήση σε διαφορετικό περιβάλλον από το αρχικό,  

   χρήση πέραν της κλάσης λειτουργίας, Χρήση σε όχι κατακόρυφη θέση του γάντζου. 
 

● Η Εγγύηση δεν ισχύει και στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

   Υπέρταση και κακή τροφοδοσία ηλεκτρικού δικτύου, Βλάβη από Κεραυνό, 

   Παρεμβάσεις από τρίτα πρόσωπα πλην των τεχνικών της εταιρείας. 
 

● Η Εγγύηση δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση: 

  Το συρματόσχοινο, Τον οδηγό συρματόσχοινου, Το τηλεχειριστήριο, Λυχνίες και προβολείς. 

 

● Πριν την χρήση του γερανού, ο χειριστής πρέπει να διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως 

   και να κάνει τους απαραίτητους καθημερινούς ελέγχους ασφαλείας. 

 

 

GENERAL WARRANTY TERMS 

 

● Warranty includes all metal parts, mechanical parts and electric parts of crane. 

   Mfg company is obliged to repair or replace any damaged part occurred by wrong                            

   installation or faulty material. Warranty includes, works, materials and spare parts. 

   Is not include, platforms, scaffolds or cranes and travel expenditures with charge 

25cent/km. 

 

● Warranty is not valid according to followings cases: 

   Use of crane out of limits as, overload, use at different environment from original,  

   usage out of duty class range, usage of hook at no vertical position. 

 

● Warranty is not valid also according to followings cases: 

   Electrical overload or power supply failure, any damage for lightning strike, 

   or any interventions from non technicians of our company. 

 

● Warranty is not include in any case: 

   Wire ropes, wire rope guide, remote controller, indication lights or lamps. 

 

● In order to avoid any malfunctions, crane operator must read user manual 

   before works, also must perform all daily inspections according directions. 
 


