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Покритие на гаранцията: 

 

LODAX осигурява на първоначалния купувач (на дребно) ограничена гаранция за замяна за срок от 1 
година. 
Тази гаранция се ограничава до замяната на оригиналната пътека или възстановяване на стойността 
ѝ. Гаранцията обхваща изключителни дефекти, които е възможно да възникнат при 
производствения процес. Тези дефекти стават видими или причиняват проблеми при нормалната 
употреба на LODAX пътеки за тежко оборудване. 
Важно е да се разбира предназначението и функцията на продукта, за да се определи дали 
съществува производствен дефект, или пътеката не е използвана според предназначението си 
(моля, вижте 
предназначение на LODAX пътеки за тежко оборудване по-долу). 
Гаранцията на пътеките за тежко оборудване LODAX обхваща напукване, счупване и натрошаване. 
Тези пътеки се подлагат на строги изпитвания/проверки при производствения процес. Всяка пътека, 
която напуска производствения цех, е преминала изпитване и е установено, че е приемлива за LODAX. 
В редки случаи са възможни дребни несъответствия, които не се откриват при визуална проверка. В 
тези ситуации се осигурява гаранционно покритие. 
Гаранцията обхваща продукти със следните размери: 

 3000 x 2400 x 30 mm 

 3000 x 2400 x 40 mm 
Гаранцията не покрива естественото износване. Очаква се да възникнат признаци на нормално 
износване, но появата им не означава, че пътеката е дефектна/неизправна. Възможните 
производствени недостатъци се откриват или стават видими през първите месеци на употреба. Всеки 
случай на дефектна/повредена пътека се проучва и проверява индивидуално. 
Препоръчително е да се свързват заедно различни пътеки (за подобряване на стабилността). 
Предоставени са точки за свързване, които позволяват поставянето на стоманени свързващи 
елементи за съединяване на две или четири пътеки. Връзката спомага за стабилизирането на 
пътеките по време на употреба. Тези свързващи елементи, точките за свързване и повдигащите халки 
не се покриват от нашата гаранция. 

 

Гаранцията не покрива дефект на продуктите в резултат на неправилен монтаж. 
Винаги се консултирайте с ръководството за потребителя, преди да използвате продуктите на LODAX. 

 
Нашите гаранции се ограничават до стойността на на продукта или замяната му. Нашата гаранция 
не обхваща последващи щети в случай на злополука и подобни. 

 
LODAX пътеки за тежко оборудване, които се използват за отдаване под наем, не се заменят по гаранция. 

 

Предназначение на LODAX пътеки за тежко оборудване 
 

LODAX пътеки за тежко оборудване имат няколко предназначения и функции: 

 Достъп до труднодостъпни области (неравен терен и др.) 

 защита на почвата/свеждане на щетите за почвата до минимум (свеждане до минимум 

на разходите за възстановяване на почвата, когато върху нея работят/се движат 

машини/превозни средства) 

 осигуряване на допълнително сцепление и изместване на теглото на машината/превозното 

средство за повишаване на сигурността 

 
LODAX пътеки за тежко оборудване 

1 година гаранция 
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Недопустимо е нашите пътеки да се използват като мостово устройство (за ями, по-ниски области, 
празнини...). 

 
Нашите LODAX пътеки за тежко оборудване са проектирани винаги да се поставят върху 
почва. Неспазването на това предупреждение е безотговорно и може да доведе до повреда 
на превозното средство и до наранявания на работниците в близост до него. Правилната 
употреба зависи изцяло от отговорността на крайния потребител. 

 
Използването на вериги или въжета за извличане на заседнали пътеки от калта е не само опасно, но и 
води до повреждане 
на пътеките. Щетите, причинени от тези действия, не се обхващат от нашата гаранция. 
Гаранцията не покрива щети, причинени от стоманени вериги (без гумена обшивка). Препоръчително  
е LODAX пътеки за тежко оборудване да се използват за машини с гумени вериги. 

 
Максималният натиск, прилаган от гумата върху подложката, се ограничава до 5 N/mm² (върху 
устойчива/твърда почва). ЗАБЕЛЕЖКА: Твърдата почва има товароносимост от 30 dan/cm². 
Препоръчваме максимум от 8 N/mm². 
Допълнителна информация се 
осигурява при заявка. 

 
Винаги е възможно да възникне деформация на пътеката (пластмасовият материал има отлични 
свойства за разпределяне на тежестта благодарение на естествената си гъвкавост). 

 

Как да заменя пътека за тежко оборудване LODAX? 
 

В случай че някоя от вашите пътеки се окаже дефектна/повредена, можете да се свържете с 
местния търговец, от когото сте закупили пътеките първоначално. Търговецът ще разгледа вашия 
случай и ще осигури доставянето на пътеката до нас за проверка. 
При всички случаи LODAX определя дали е необходимо повредената пътека да бъде получена, 
за да се замени. Разходите за доставка винаги се поемат от клиента. 
LODAX не приема обратно пътеки, без първо да е получено разрешение за това. 
Също така ще се изискват снимки или видео материали, които доказват съществуването на проблем на 
място. 

 
Ако сте закупили пътеките директно от LODAX, моля, свържете се директно с дружеството. Трябва 
също да ни предоставите фактурата, в която е включена повредената пътека. 

 
Срок за заявка за замяна 

 

Гаранционните претенции за LODAX пътеки за тежко оборудване следва да се подават през 
първите 12 месеца след фактурирането. 

 
Забележка: разбирането на предназначението на пътеките, правилната им употреба и осигуряването 
на проста поддръжка не само удължава експлоатационния срок на пътеките, но и осигурява максимално 
представяне на LODAX пътеки за тежко оборудване, което вие заслужавате. 
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