Till våra kunder av PullzAll stållineblock
Efter en allvarlig incident hos en av våra kunder så vill vi med detta brev uppmana användare av stållineblocket
PullzAll att uppmärksamma den varningen som finns beskrivet i bruksanvisningen om att ALDRIG köra ut
stållinan så långt att man passerar den varningszon som finns angiven på linan. Det är viktigt att det alltid finns
ett antal ”säkerhetsvarv” av linan kvar på lintrumman som avlastar linan infästning i trumman.
Dessutom måste vi utfärda en kraftig VARNING för konsekvensen av en ”felaktigt” utförd infästning av linan
på vinschens lintrumma vid ett linbyte eller om man av någon annan anledning avlägsnat befintlig linan från
blocket. Vid inköp av original ”utbytes-stållina/kit” så medföljer en monterings-anvisning i form av en bildserie
där man beskriver hur utbytet ska genomföras på ett betryggande sätt.

I anvisningen, som nästan helt saknar en beskrivande text framgår det inte med all önskad tydlighet vikten av att
din lilla ”montagekilen” sätts på plats i linöglan som bildas (se bild) och att den därefter säkras genom att belasta
infästningen så mycket så att ”kilen” och linan inte kan ”hoppa ur” sitt läge igen vid eventuell slaklina eller
obelastad lina.

Båda fallen ovan enskilt eller i kombination kan få allvarliga följder i form av att linan helt hoppar ur sitt läge på
lintrumman och att man därmed tappar lasten.
CERTEX ber Er som slutkund eller återförsäljare av linblocket PulzAll att på bästa sätt vidarebefordra denna
information till berörd personal och/eller brukare så att detta uppmärksammas och att vi tillsammans kan
förhindrar framtida tillbud och skador.
Vid eventuella frågor vänligen kontakta undertecknad för mer information.
Lars-Olof Max
Teknisk Support / QA-Chef
CERTEX Svenska AB
Tel: +46 (0)8 758 00 10
Email: lars-olof.max@certex.se
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