РЕФЕРЕНЦИЯ
ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СКОРОСТИ НА РЯЗАНЕ
Материал
Твърди материали и стомана
Средно твърди материали
Зидария меки материали
Материал
15 см бетон (6")
15 см тухлена зидария
12 мм желязо (#4)

Скорост на рязане
90-160 см²/минута
160-190 см²/минута
190-320 см²/минута
Скорост на рязане
12 см/минута (5 линейни инча за минута)
25см/минута (10 линейни инча за минута)
10-20 сек. за всяко парче

ПЛОЩ НА СРЯЗА
ДЕФИНИЦИЯ В м²
Един м² е мярката за това колко материал ще бъде срязан.
Един м² се дефинира като: дълбочина в м Х дължина в м.
Забележка: 1 м² = 129 in-ft
Пример: Колко м² са в този отвор за врата.
1.
1. Определете дълбочината на сряза в м.
В тази пример 20 см = 0,20 м.
2. Определете дължината на сряза в м.
2.
1м+2м+1м+2м=6м
3.
3. Умножете двете стойности една с друга
0,20 м x 6 м = 1,20 м²

ICS, Blount Europe / Rue Emile Francqui 5, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium
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РЕФЕРЕНЦИЯ
ЗАГУБА НА МОЩНОСТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДЪЛЖИНАТА НА ХИДРАВЛИЧНИЯ МАРКУЧ
ДОПУСКАНИЯ:
30 l/min@172bar (8gpm@2500psi)
без промяна при промяна на надморската
2 чифта куплунги на маркуч

дължина на маркуча

диаметър на
маркуча

m

% ЗАГУБА НА МОЩНОСТ

ft
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РЕГИСТРИРАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА
Вашата машина трябва да бъде регистрирана в рамките на 8 дни след
покупката, за да влезе в сила гаранцията на ICS.

ВАЖНО: Серийният номер на Вашата машина е задължителен.

Имена:
Фирма:
Адрес:

Населено място:

Пощенски код:

Страна:
Телефон:
Факс:
e-mail:

Печат на дилъра:
Сериен №:
Дата на закупуване:
Име на дилъра:

Вид извършвана основна

Наем 
Строителна фирма 
Други: 

Фирма за 
Разрушителни работи 

Други машини, които
използвате:

Резачки 
Стенорезни машини 
други 

Други резачки от ICS 

Кой Ви информира относно Инструкция за ползване 
Видео 
условията за безопасна
експлоатация:

Инструкции на дилъра 

от уста на уста 
реклама 
други 

дилър 
панаир/изложба 

Какво повлия за Вашата
покупка?

никакви 

ICS, Blount Europe / Rue Emile Francqui 5, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium
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ГАРАНЦИЯ
Тази лимитирана гаранция важи за срок от 12 месеца, считано от датата на фактурата.

През гаранционния период ICS® по свое усмотрение ще замени или ремонтира безплатно само на
първоначалния купувач всеки продукт или част, оказали се дефектни в следствие на използването на
дефектен материал или на неправилна изработка или и на двете заедно. Дефектността на материала
и/или неправилната изработка се установяват при преглед от ICS®. Предпоставка за безплатната
замяна или ремонт е навременното писмено уведомяване на ICS®, което трябва да съдържа
Описание на рекламацията, евентулни опити за отстраняване на проблема, доказателство за
покупката показващо името и адреса на купувача, името и адреса на продавача, дата на покупката и
сериен номер на машината.
Настоящата гаранция не покрива продукти или части, които са повредени, неправилно използвани,
неподдържани или използвани при условия на работа непредвидени от ICS®, а така също и за части
подлежащи на нормално износване.

Части подлежащи на износване трябва да се поддържат според указанията в инструкцията и при
необходимост да се заменят. Дори и при правилно използване и поддръжка, е възможно да се наложи
замяната на части по време на гаранционния период. Тази замяна не се покрива от настоящата
гаранция.
Настоящата гаранция е невалидна в случаите, когато част от машината е демонтирана,
модифицирана или заменена с друга неоригинална такава, за което няма съгласие от ICS®.

В случай на замяна на части, заменените стари части стават собственост на ICS®. Решението за
замяна на части съгласно настоящата гаранция може да бъде потвърдено едва след получаването от
ICS® на рекламираните части. В този случай остатъчната стойност и износването се пресмятат на
базата на съотношението между времето на използване на машината през гаранционния период и
самия гаранционен период.
Продавачът е отговорен за всички транспортни разходи и доставки на резервни части предмет на
настоящата гаранция.

Ремонтът или замяната в никакъв случай не водят до удължаване срока на гаранцията. Тя винаги
изтича в края на първоначалния гаранционен срок.

ОСВЕН НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА НИКАКВА ДРУГА ТАКАВА. НЕ СЕ ПРИЕМАТ
ПРЕТЕНЦИИ ЗА НЕСВЪРШЕНА ОПРЕДЕЛЕНА РАБОТА ИЛИ ТАКАВА НЕСВЪРШЕНА ЗА
ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ.
Единсвените възможни претенции спрямо ICS , са за замяна или ремонт. ICS не носи отговорност за
никакви други последици, повреди върху имущество и предмети.

Правни претенции могат да бъдат подявявани единствено пред съда в Брюксел.
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION CE DE CONFORMITE
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSESSA
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLAERINGEN
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Authorized representative
Mandataire
Bevollmächtigter
Mandatario
Edustajan
Repræsentant
Representante
Gevolmachtigde
Mandatário
Representerar
Machinery
Machine
Maschine
Macchina
Koneet
Maskine
Máquina
Machine
Máquina
Maskin

98/37/EC - 89/336/EC
- 97/68/EC 2002/88/EC

BLOUNT EUROPE S.A.
Industrial Cutting Systems Division
Rue Emile Francqui 5
B-1435 Mont-Saint-Guibert,
Belgien

Diamond chain saw ICS 814M
Tronçonneuse à chaîne diamantée ICS 814M
Diamant-Kettensäge ICS 814M
Sega a catena diamantata ICS 814M
Timanttiketjusaha ICS 814M
Diamant Kædesav ICS 814M
Sierra con cadena de diamante ICS 814M
Diamant Kettingzaag ICS 814M
Serra de cadeia diamantada ICS 814M
Motorsåg med diamantkedja ICS 814M

Authorized distributor
Distributeur agréé
Vertragshändler
Distributore autorizzato
Tukkumyyjä
Autorizeret forhandler
Distribuidor autorizado
Officieel distributeur
Fornecedor autorizado
Auktoriserad distributör

ICS, Blount Inc.
4910 SE International Way
Portland, Oregon 97222 USA

ICS, Blount Europe S.A.
Rue Emile Francqui 5
B-1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium

Mr. Jake VanderZanden
ICS General Manager

Mr. Erik Van Horen
ICS Managing Director
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