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Zalecenia dotyczące użytkowania uchwytów:

User instruction:

GENERAL INFORMATIONGENERAL INFORMATION

INFORMACJE OGÓLNE

1.Powierzchnia, do której przykręcony będzie uchwyt powinna być płaska. Należy zwrócić też uwagę 

   na obciążenie śruby oczkowej. Połączenie gwintowe powinno być odpowiednie do przenoszonego

   obciążenia i rodzaju transportowanego materiału.

   Zaleca się minimalne głębokości gwintu:

    1 x M* - dla stali

    2 x M* - dla aluminium

    1,25 x M* - dla żeliwa

    2,5 x M* - dla stopów aluminium i magnezu

*-średnica gwintu 

2.W przypadku stosowania uchwytów łącznie z łańcuchami, pasami i linami nośnymi, należy zwracać

   uwagę na właściwe ich obciążenie (stosować wyłącznie elementy z atestem)

   W czasie użytkowania uchwytów należy sprawdzać czy są one cały czas mocno usadowione oraz

   zwracać szczególną uwagę na ich zużycie (wygięcia, pęknięcia, ślady korozji itp.....)

 

3.Oddziaływanie temperatury:

   Dopuszczalne obciążenia stosowanych uchwytów należy odpowiednio zredukować, zgodnie 

   z poniższą tabelą:

  100° to 200°C minus 15%      212°F to 392°F

  200° to 250°C minus 20%      392°F to 482°F

  250° to 350°C minus 25%      482°F to 662°F

  Nie należy stosować w temperaturach powyżej 350°C (662°F)

1.Ensure that the bolting surface is flat. See also loading of eyebolts. The threaded connection on the
   transported load must be suitable for transferring forces and t

:
    1 x M* - in steel
    2 x M* - in aluminium
    1,25 x M*  - in cast iron
    2,5 x M* - in aluminium-magnesium aloys
*-thread diameter

2. When using eyebolts with chains, belts, lines make sure they have in appropriate load limits
    ( use only certified producys). Once bolts have been in use for some time check that they
   firmly seated. Pay special attention to any craks, bends or signs of corrosion.

3.

he material construction. 
   Minimum thread depth recommends

Effect of temperature:
   For lifting points for bolt on the working load limits  have to be reduced
   according to  following table:

  100° to 200°C minus 15%     212°F to 392°F
  200° to 250°C minus 20%     392°F to 482°F
  250° to 350°C minus 25%     482°F to 662°F

Temperatures above 350°C (662°F) are not permitted
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