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V2.4–V2.5
Uprząż wspierająca kręgosłup
podczas powtarzalnego
schylania się i pracy w
pochyleniu

Instrukcja obsługi
12.03.2018

V2.4 i V2.5 – PL

Rysunek poglądowy
szelki

podkładki żelowe klatki
piersiowej
prawy element tułowia
lewy element tułowia
poduszki biodrowe
tylny pas biodrowy
przedni pas biodrowy
klamra przedniego pasa
biodrowego
pas pośladkowy
etykieta
smartjoint
licznik
elementy na nogi
podkładki na nogi
wskaźnik rozmiaru

V2.5

przycisk blokowania
krzywka wspierająca
przycisk kąta (z tyłu)
przycisk wł./wył.
wsparcia
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napierśnik

Wstęp
Dziękujemy za wybór produktu Laevo!
Niniejszy dokument zawiera instrukcję obsługi, bezpieczeństwa, wkładania i konserwacji uprzęży Laevo.
CC
CC
CC
CC

Przeczytaj dokładnie przed użyciem.
Zachowaj na przyszłość.
Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa.
Przekaż użytkownikowi instrukcje na temat poprawnego i bezpiecznego użytkowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Laevo lub ze swoim dostawcą.
Informacje kontaktowe Laevo znajdują się na ostatniej stronie.

V2.5

Warianty
Wszystkie instrukcje umieszczone na białym tle (nie szarym) dotyczą wersji V2.45
i nowszych (V2.46 itd.).
Wszystkie instrukcje umieszczone na białym i szarym tle dotyczą wersji V2.50 i
nowszych (V2.54 itd.).
CC Zwróć uwagę na szare tło i czarną etykietę. Te instrukcje dotyczą
wyłącznie uprzęży Laevo w wersji V2.5.
Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może
się różnić.
Omówienie symboli ostrzeżeń
** NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wskazuje potencjalne zagrożenie życia lub ryzyko
trwałego urazu.
** OSTRZEŻENIE! Wskazuje potencjalne ryzyko poważnych urazów.
** PRZESTROGA: Wskazuje ryzyko nieznacznych urazów.
)) UWAGA: Wskazuje ryzyko uszkodzenia produktu.
)) WSKAZÓWKA: Informacje i wskazówki ułatwiające korzystanie z uprzęży Laevo.
Więcej wskazówek można znaleźć na stronie www.laevo.nl.
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Stosowanie
Laevo jest uprzężą przeznaczoną do noszenia na ciele, zapewniającą wsparcie
podczas wykonywania pracy w pochyleniu oraz podczas powtarzalnego podno-

PL

szenia przedmiotów. Laevo zmniejsza siły działające na dolną część pleców podczas schylania się.
Wskazania do stosowania
Laevo ma na celu zapobieganie bólom w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, a
także ich leczenie lub łagodzenie. Uprząż Laevo musi być stosowana zgodnie ze
wskazaniami.
CC Uprząż pozwala zapobiegać bólom dolnej części pleców lub łagodzić je.
CC W przypadku braku pewności co do prawidłowego stosowania skontaktuj się z Laevo.
Przeciwwskazania
Nie należy stosować uprzęży w przypadku:
•
•
•

posiadania rozrusznika serca,
posiadania implantów piersi,
usunięcia pachowych węzłów chłonnych.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń przed lub w trakcie użytkowania skontaktuj się z lekarzem:
•
•
•
•
•
•

przepuklina pachwinowa,
przepuklina,
kontuzja kolana,
posiadanie protezy biodrowej,
posiadanie protezy kolana,
przeprost kolana,

•
•
•
•
•

niedawna operacja,
choroba/obrażenia skóry,
zapalenie,
blizny,
zaczerwienienie skóry.
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Stosowanie
Postawa w czasie pracy, zadania i czynności
Laevo zapewnia wsparcie odcinka lędźwiowego pleców podczas:
•
•

schylania się do przodu, w tym utrzymywania tej postawy i powracania do
pionu,
podnoszenia przedmiotów.

** PRZESTROGA: Podnoszenie ładunków cięższych niż dozwolone na mocy
prawa
Ryzyko urazu rąk i innych części ciała
CC Uprzęży Laevo nie można stosować do podnoszenia ładunków
cięższych niż dozwolone.
CC Uprzęży Laevo nie można stosować jako zamiennika urządzeń wspomagających podnoszenie.
Laevo umożliwia lub częściowo wspiera:

V2.5

•
•
•
•
•

klęczenie,
kucanie,
wyciąganie ramion w przód i w górę,
skręcanie ciała,
chodzenie.

)) WSKAZÓWKA: wyłącz wsparcie przed:
• wchodzeniem lub schodzeniem po schodach,
• siadaniem,
• prowadzeniem pojazdów o niskiej prędkości, przeznaczonych do pracy
wewnątrz budynków, takich jak wózki widłowe.
** OSTRZEŻENIE! Nieprzewidziane czynności
Ryzyko związane z niebezpiecznymi sytuacjami
CC Zabrania się biegania, wspinania, wykonywania prac na wysokościach i
prowadzenia jakichkolwiek pojazdów na zewnątrz budynków.
CC Uprząż Laevo jest przeznaczone wyłącznie do pracy (do zastosowań
zawodowych).
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** OSTRZEŻENIE! Awaria uprzęży podczas schylania
Występuje ryzyko nagłej utraty wsparcia. W takim przypadku dłonie lub głowa
mogą nagle poruszyć się (o kilka centymetrów).
CC Nie stosuj uprzęży w sytuacjach, w których nagłe ruchy głowy lub dłoni
mogą spowodować urazy użytkownika lub innych osób.
** OSTRZEŻENIE! Dyskomfort lub ból podczas użytkowania
Ryzyko zwiększonego dyskomfortu lub bólu
CC Zaprzestań korzystania z produktu.
CC Gdy ból minie, ponownie stopniowo zwiększaj częstotliwość i czas użytkowania.
CC Nie wkładaj uprzęży Laevo bezpośrednio na odsłoniętą skórę.
)) UWAGA: Nieprawidłowe użytkowanie i zmiany
Ryzyko zmian lub utraty funkcjonalności urządzenia bądź jej uszkodzenia
CC Zachowaj ostrożność podczas użytkowania i korzystaj z uprzęży
wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
CC Nie wprowadzaj żadnych zmian w częściach produktu.

V2.5

** OSTRZEŻENIE! Korzystanie z uszkodzonego produktu
Ryzyko utraty funkcjonalności, w tym nagłej utraty wsparcia
CC Nie korzystaj z uprzęży w przypadku jej uszkodzenia.
CC Nie używaj łatwopalnych substancji (np. zapałek, zapalniczek, świec) w
pobliżu urządzenia Laevo. Uprząż nie jest ognioodporna.
CC Uprząż Laevo musi pozostawać sucha.
CC Chroń wszelkie ruchome części przed działaniem płynów.
CC Chroń wszelkie ruchome części przed działaniem piasku, pyłów lub
zanieczyszczeń.
** OSTRZEŻENIE! Wciskanie przycisków w czasie schylania się
Ryzyko nagłej utraty wsparcia
CC Zachowaj ostrożność, aby nie wcisnąć przypadkowo żadnego przycisku
(np. poprzez uderzenie o inny obiekt).
CC Nie wciskaj żadnych przycisków na uprzęży Laevo podczas jej użytkowania.
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Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa
** NIEBEZPIECZEŃSTWO! Noszenie uprzęży Laevo podczas RKO lub stosowania defibrylatora
Zmniejszona skuteczność RKO lub defibrylatora
CC Przed przeprowadzeniem RKO należy odsłonić klatkę piersiową:
Odsunąć na boki obie połówki napierśnika. Rozpiąć klamrę pasa przedniego. Przesunąć połówki na boki.
** OSTRZEŻENIE! Korzystanie z przeterminowanych części
Ryzyko nagłej utraty wsparcia
CC Sprawdź, czy licznik umieszczony na smartjoint wskazuje wartość
mniejszą niż 250 000. Gdy licznik przekroczy wartość 250 000, przestań
korzystać z uprzęży Laevo. Zastąp produkt nowym lub oddaj go do
remontu.
CC Sprawdź datę widoczną na elementach tułowia. Jeśli czas użytkowania
elementów tułowia przekracza 3 lata, przestań korzystać z uprzęży Laevo. Skontaktuj się z dostawcą lub użyj części zamiennych.
** OSTRZEŻENIE! Odzież i narzędzia zablokowane pod uprzężą
Ryzyko urazu
CC Noś odpowiednią odzież. Nie noś odzieży ani akcesoriów z luźnymi końcami, takich jak naszyjniki lub szaliki.
CC Nie noś twardych przedmiotów w kieszeniach lub wewnątrz odzieży.
CC Jeśli odzież zablokuje się w smartjoint, pochyl się do przodu, aby go
otworzyć i usunąć odzież.
** OSTRZEŻENIE! Palce w pobliżu smartjoint w czasie korzystania
Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do przecięcia lub zmiażdżenia
CC Nie umieszczaj palców w pobliżu smartjoint w czasie schylania się.
CC Nie dopuszczaj do sytuacji, w której palce innych osób znalazłyby się w
pobliżu uprzęży w czasie jej użytkowania (z wyjątkiem przygotowywania
do pracy). Trzymaj uprząż Laevo z dala od dzieci i zwierząt.
** OSTRZEŻENIE! Pociąganie napierśnika
Ryzyko uderzenia przez napierśnik
CC Unikaj sytuacji, w których jakiekolwiek (agresywne) osoby mogłyby chwycić uprząż Laevo.
CC Nie korzystaj z uprzęży Laevo bez szelek.
CC Opcjonalnie: noś odzież na uprzęży Laevo.
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)) INFORMACJE
CC Zapoznaj się z poniższymi krokami, korzystając z rysunków zawartych w
skróconej instrukcji obsługi. Rysunki te są oznaczone jako „QG-1”, „QG2”, „QG-3” itd.
CC Montaż uprzęży Laevo nie wymaga żadnych narzędzi.
QG-1: Przygotowanie
CC Sprawdź, czy wszystkie elementy zostały dostarczone. Wykaz części
zawiera rysunek QG-1.
QG-2: Sprawdzenie etykiety i dobór elementów tułowia
W przypadku uprzęży Laevo wykonanej na zamówienie:
CC Sprawdź etykietę, aby upewnić się, że posiadasz właściwą uprząż Laevo.
CC Nie korzystaj z niestandardowej uprzęży, przeznaczonej dla innej osoby.
CC Nie korzystaj z niestandardowych elementów tułowia, przeznaczonych
dla innych osób.
W przypadku standardowych rozmiarów:
CC Wybierz rozmiar uprzęży Laevo lub elementów tułowia z poniższej
tabeli.
Rozmiar

Od [cm]

Do [cm]

-

dowolny

dowolny

-

Bardzo mały

XS

156

164

Fioletowy

Mały

S

164

172

Żółty

Średni

M

172

180

Duży

L

180

188

Niebieski

Bardzo duży

XL

188

196

Zielony

Niestandardowe

V2.5 Kolor pierścienia
-

Pomarańczowy

Tabela: dobór elementów do wzrostu – MĘŻCZYŹNI
)) PRZESTROGA! Niniejsza tabela ma wyłącznie charakter poglądowy. Sylwetka nie zawsze jest proporcjonalna do wzrostu lub wagi.
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Instalacja

Instalacja
)) WSKAZÓWKA: Niestandardowe uprzęże Laevo i elementy tułowia są
dostępne dla użytkowników, dla których standardowe rozmiary są nieodpowiednie.
)) WSKAZÓWKA: Kroki 14 i 15 skróconej instrukcji obsługi wyjaśniają sposób
zmiany rozmiaru na większy lub mniejszy oraz sytuacje, w których należy tego
dokonać.

V2.5

QG-3: Mocowanie elementów tułowia do napierśnika
CC Użyj elementu tułowia oznaczonego symbolem „L” dla lewej części ciała.
CC Wciśnij przycisk umieszczony po lewej stronie napierśnika.
CC Umieść element tułowia w otworze tak, aby uzyskać wygodne ustawienie
szerokości. Dostępne są 3 ustawienia szerokości.
CC Zwolnij przycisk.
CC Potwórz te same czynności dla prawej strony.
)) UWAGA: Upewnij się, że lewa i prawa strona są ustawione na tę samą szerokość.
QG-4: Mocowanie elementów tułowia do smartjoint
CC Wciśnij przycisk blokowania elementu umieszczony po lewej stronie
smartjoint.
CC Umieść lewy element tułowia w otworze tak, aby uzyskać wygodne ustawienie wysokości.
CC Obróć wcięcia w kierunku przycisku, aby zapewnić możliwość zablokowania części.
CC Zwolnij przycisk.
CC Potwórz te same czynności dla prawej strony.
)) UWAGA: Upewnij się, że lewa i prawa strona są ustawione na tę samą
wysokość.
** OSTRZEŻENIE! Schylanie się w przypadku niezablokowanych części
Ryzyko nagłej utraty wsparcia
CC Pociągnij lekko wszystkie końce elementów, aby upewnić się, że są prawidłowo zablokowane.
QG-5: Mocowanie szelek do napierśnika i pasa biodrowego
CC Upewnij się, że logo Laevo jest skierowane na zewnątrz, a klamry znajdują się poniżej miejsca krzyżowania się szelek.
CC Upewnij się, że szelki nie są skręcone.
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Dopasowywanie

skróconej instrukcji obsługi. Rysunki te są oznaczone jako „QG-1”, „QG2”, „QG-3” itd.
CC Uprząż Laevo można dostosować na wiele sposobów, aby poprawić jej
dopasowanie.

QG-6: Przed dopasowaniem i pierwszym użyciem
CC Maksymalnie rozciągnij szelki.
CC Ustaw maksymalny kąt smartjoint.
QG-7: Uprząż Laevo jest gotowa do włożenia
QG-8: Otwórz napierśnik i klamrę przedniego pasa biodrowego
QG-9: Włóż uprząż Laevo
CC Włóż uprząż Laevo podobnie jak płaszcz.
CC Zamknij napierśnik.
CC Zapnij klamrę przedniego pasa biodrowego.
QG-10: Dopasuj szelki
)) WSKAZÓWKA: Na tym etapie przyda się pomoc drugiej osoby.
CC Dostosuj długość szelek za pomocą przesuwanych zacisków tak, aby
punkt zginania smartjoint był umieszczony na wysokości stawu biodrowego.
CC Dostosuj wysokość miejsca krzyżowania się szelek, aby uzyskać komfort.
QG-11: Napnij pasy
CC Napnij przedni i tylny pas do momentu:
•
ścisłego przylegania uprzęży z każdej strony ciała,
•
umieszczenia podkładek na nogi z przodu ud.
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)) INFORMACJE
CC Zapoznaj się z poniższymi krokami, korzystając z rysunków zawartych w

Dopasowywanie
QG-12: Ustaw smartjoint na wysokości stawu biodrowego
CC Umieść punkt zginania smartjoint jak najbliższej punktu zginania stawu
biodrowego za pomocą przedniego i tylnego pasa.
)) WSKAZÓWKA: Przedłużenie kości udowej (krętarz większy) znajduje się na
wysokości punktu zginania stawu biodrowego.
CC Obróć stopę, trzymając piętę na podłożu.
CC Połóż kciuk na boku stawu biodrowego.
CC Kość będzie wyczuwalna pod palcami.
CC Sprawdź ustawienie punktów zginania stawu biodrowego i smartjoint.
QG-13: Usuń nadmiar pasa
CC Zwiń wystające części pasa.
CC Umieść je w elastycznej pętli na końcu pasa.

V2.5

QG-14: Dostosuj szerokość lub zmień elementy
CC Wybierz jedno z 3 ustawień szerokości elementów tułowia, aby uzyskać
komfort.
CC Zmień element na większy, jeśli obecny podrażnia tułów podczas normalnego użytkowania.
CC Zmień element na mniejszy, jeśli obecny podrażnia ramiona podczas
normalnego użytkowania.
QG-15: Dostosuj wysokość lub zmień elementy
CC Wybierz jedno z 3 ustawień wysokości elementów tułowia, aby uzyskać
komfort.
CC Zmień element na większy, jeśli napierśnik podrażnia brzuch.
CC Zmień element na mniejszy, jeśli napierśnik podrażnia szyję lub pachę w
czasie schylania się.
QG-16: Ustaw kąt smartjoint
CC Upewnij się, że wsparcie zostało włączone za pomocą przycisków
włączania/wyłączania.
CC Zmniejsz początkowy kąt za pomocą przycisku kąta umieszczonego z
tyłu smartjoint do momentu, w którym napierśnik będzie lekko naciskać
na klatkę piersiową podczas stania w naturalnej, wyprostowanej pozycji.
)) UWAGA: Upewnij się, że początkowe kąty są ustawione na te same wartości
po obu stronach.
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Pierwsze użycie

CC Pochyl się do przodu, zginając ciało w biodrach i kierując dłonie w stronę
palców stóp.
CC Zegnij nogi w kolanach.
CC Pochyl się do przodu i wyciągnij ciało w przód.
Te ruchy powinny być łatwe i wygodne. Jeśli tak nie jest:
CC Upewnij się, że uprząż Laevo pomyślnie przechodzi poniższe „kontrole”.
CC Powtórz proces dopasowywania.
CC Skontaktuj się z dostawcą.
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QG-17: Pierwsze ruchy z uprzężą Laevo
Podczas pierwszego korzystania z uprzęży ostrożnie wykonaj następujące ruchy:

Kontrole
)) INFORMACJE
CC Przeprowadź poniższe kontrole, korzystając z rysunków zawartych w

skróconej instrukcji obsługi. Rysunki te są oznaczone jako „QG-A”,
„QG-B” itd.

QG-A: Położenie podkładek na nogi
QG-B: Nacisk w czasie stania w pozycji wyprostowanej
Podczas stania w pozycji wyprostowanej nacisk napierśnika na klatkę piersiową powinien być nieznaczny. Napierśnik może także swobodnie odsuwać się od
ciała.
CC W razie konieczności dostosuj kąt elementów tułowia (QG-16).
QG-C: Dopasowanie sylwetki do elementów
Elementy tułowia powinny być dopasowane do konturów ciała, a ruch ramion
powinien być swobodny.
CC W razie konieczności dostosuj szerokość elementów tułowia (QG-14).
QG-D: Stykanie się napierśnika z szyją
W czasie schylania się do przodu napierśnik może się przesuwać. Jest to normalne zjawisko.
)) UWAGA: Stykanie się napierśnika z krtanią
Produkt nie do użytku lub ryzyko dyskomfortu
CC Napnij tylny pas biodrowy.
CC Przesuń smartjoint w stronę tylnej części ciała (QG-12).
CC Podczas schylania się wykonuj większy ruch biodrami, jednocześnie w
mniejszym stopniu zginając plecy lub szyję.
CC Dostosuj długość elementów tułowia lub zmień je na krótsze (QG-16).
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Codzienne użytkowanie
QG-I: Wyłącz lub włącz wsparcie
CC Obróć w górę, aby wyłączyć wsparcie.
CC Obróć w dół, aby włączyć wsparcie.
)) UWAGA: Przed użyciem upewnij się, że przyciski obu przegubów są w tej
samej pozycji.
)) UWAGA: Używaj przycisków wyłącznie stojąc w pozycji wyprostowanej.
)) UWAGA: Delikatnie wciskaj przyciski.
QG-II: Środowisko użytkowania
Uprząż Laevo jest przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków.
)) UWAGA: Uprzęży Laevo nie można używać ani przechowywać w sposób
narażający ją na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
)) UWAGA: Uprzęży Laevo nie można używać w środowisku, w którym temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C lub wyższa niż 40°C.
QG-III: Stopniowe zwiększanie skali użytkowania
Od pierwszego użycia stopniowo zwiększaj czas użytkowania urządzenia: od 1
godziny dziennie, przez 2–4 godziny dziennie i 6 godzin dziennie, aż do osiągnięcia maksimum wynoszącego 8 godzin dziennie.
QG-IV: Przechowywanie
CC Przechowuj uprząż w suchym miejscu.
)) WSKAZÓWKA: Uprząż powinna wisieć.
CC Zamknij napierśnik.
CC Przechowuj uprząż na wieszaku na ubrania lub w szafie.
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V2.5

Użyj przycisków włączania i wyłączania wsparcia umieszczonych na smartjoints.

Konserwacja
)) INFORMACJA: Konserwacja przez (niewykwalifikowanego) użytkownika
końcowego.
CC W przypadku potrzeby wykonania innych czynności konserwacyjnych
skontaktuj się z dostawcą.
Demontaż i montaż podkładek żelowych klatki piersiowej
Podkładki żelowe umieszczone na napierśniku są mocowane na rzepy.
CC Pociągnij je mocno, aby je wyjąć.
CC Umieść nowe podkładki.
Demontaż i montaż poduszek biodrowych
Poduszki biodrowe są mocowane na wcisk.
CC Pociągnij je mocno, aby je wyjąć.
CC Umieść nowe podkładki.
Czyszczenie
Aby wyczyścić uprząż Laevo:
CC Użyj wilgotnej ściereczki, letniej lub ciepłej wody i łagodnego środka
czyszczącego (nie stosuj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki).
CC Zachowaj ostrożność, aby woda nie przedostała się do ruchomych części. Nigdy nie zanurzaj uprzęży Laevo w wodzie.
CC Nie stosuj żadnych rozpuszczalników, wybielaczy, środków polerujących
ani detergentów.
Konserwacja
CC Regularnie sprawdzaj:
•
liczniki na smartjoint,
•
uprząż w poszukiwaniu uszkodzeń,
•
czy wszystkie części są solidnie przymocowane i nie mają luzów,
•
funkcjonowanie przycisków i elementów regulujących,
•
czy smartjoint jest nasmarowany.
Naprawa i utylizacja
CC Skontaktuj się z dostawcą.
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Informacje prawne

•

•

uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia mienia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez użytkownika lub osobę trzecią zaleceń i ostrzeżeń
zawartych w niniejszej instrukcji,
uszkodzeń wynikających z wprowadzenia zmian i/lub modyfikacji do pierwotnego produktu, zużycia i uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym
korzystaniem przez użytkownika oraz uszkodzeń wynikających z użytkowania nieoryginalnych części zamiennych.

Gwarancja
Niniejszy produkt jest objęty gwarancją handlową Laevo. Jej treść można
znaleźć na stronie www.laevo.nl/legal/. Aby uzyskać wersję drukowaną, skontaktuj się z Laevo lub z dostawcą.
CE
Niniejszy produkt spełnia wymogi Dyrektywy 93/42/EWG w sprawie urządzeń
medycznych. Niniejszy produkt został sklasyfikowany jako uprząż klasy I zgodnie
z kryteriami określonymi w Załączniku IX do dyrektywy.
W związku z powyższym producent sporządził deklarację zgodności na własną
odpowiedzialność zgodnie z Załącznikiem VII do dyrektywy.
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Odpowiedzialność
Spółka Laevo B.V. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

Dane techniczne
Specyfikacje techniczne produktu
V2.4

V2.5

Nazwa produktu:

Laevo V2.4

Laevo V2.5

Numery produktu:

V2.45 i wyższe

V2.54 i wyższe

Waga:

2,5 kg

2,8 kg

Numer seryjny:

Patrz: etykieta (na smartjoint)

Certyfikat:

CE – urządzenie medyczne klasy I

Przewidywany czas
eksploatacji

Wykorzystane materiały:

250 000 zgięć lub 3 lata
•

Element wspierający: stal proszkowana, aluminium

•

Napierśnik: Exgel (Oeko-Tex standard 100)

•

Poduszka biodrowa (od wewnątrz): siatka z tkaniny syntetycznej

•

Wypełnienie poduszki biodrowej: Compripol 120 kg/m2

•

Poduszka biodrowa (na zewnątrz): tkanina syntetyczna

•

Podkładka na nogi: polipropylen

Tabela: specyfikacje techniczne uprzęży Laevo V2.4 i V2.5 (po montażu)
V2.4 – element tułowia

V2.5 – element tułowia

Nazwa produktu:

Elementy tułowia Laevo V2.5

Numery produktu:

V2.54 i wyższe

Numer seryjny:

Patrz: górna część elementu

Data ważności:

Patrz: górna część elementu

Patrz: górna część elementu

Tabela: elementy tułowia uprzęży Laevo

Maksymalny moment:
Typowy obszar
wsparcia:

Strefa 1

2

Strefa 3

Łączone

40 Nm

40 Nm

30 Nm

30 Nm

0-19

20-59

59-90

Wszystkie

Tabela: krzywki wspierające uprzęży Laevo (dane dla uprzęży po montażu)
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Kontakt

			

Molengraaffsingel 12-14

			

2629 JD Delft, Holandia

			www.laevo.nl
			

+31 15 30 20 025
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Producent
			Laevo B.V.

