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2 BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY / SAFETY SIGNS 

CZ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY 

VÝZNAM 

EN SAFETY SIGNS 

DEFINITION OF SYMBOLS 

 

CZ CE-SHODA: Tento výrobek je v souladu se směrnicemi ES. 

EN EC-CONFORM: This product complies with EC-directives. 
 

CZ PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD! Přečtěte si řádně návod na obsluhu a údržbu 
Vašeho stroje a dobře se seznamte s jeho ovládacími prvky, aby byl řádně 
obsluhován a předešlo se ke škodám na stroji a zraněním osob. 

EN READ THE MANUAL! Read the user and maintenance manual carefully and get 
familiar with the controls in order to use the machine correctly and to avoid 
injuries and machine defects. 

 

CZ VÝSTRAHA! Dbejte bezpečnostních symbolů! Nedodržování předpisů a pokynů 
může vést k těžkým poraněním osob nebo dokonce smrtelným úrazům. 

EN ATTENTION! Ignoring the safety signs and warnings applied on the machine as 
well as ignoring the security and operating instructions can cause serious injuries 
and even lead to death. 

 

CZ Všeobecný pokyn 

EN General note 
 

CZ Používejte ochranné prostředky! 

EN Protective clothing! 
 

CZ Stroj před úkonem údržby nebo před přestávkou v 
práci vypněte a odpojte ze sítě! 

EN 
Stop and pull out the power plug before any break 
and engine maintenance! 

 

CZ Nebezpečné elektrické napětí! 

EN High voltage! 

 

CZ Výstraha před rotujícími částmi! 

EN Warning of rotating parts! 
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3 TECHNIKA 

3.1 Komponenty 

3.1.1 Ventilátor FAN 1200 

 

 

 

Technické údaje 

Napětí sítě 230 V / 50 Hz 

Výkon motoru 750 W 

Výkon 850 m3/hod. 

Ventilátor Ø 230 mm 

Vstup Ø 100 mm 

Výstup Ø 100 mm 

Hmotnost netto/brutto 20 / 23 kg 

Rozměr balení 440 x 430 x 430 mm 
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4 PŘEDMLUVA 

Vážený zákazníku! 
 

Tento návod na obsluhu obsahuje důležité informace a upozornění k manipulaci a provozu 
ventilátoru FAN 1200. 

 
Obchodní označení výrobku bude pro účel tohoto návodu zkráceno na „stroj“. 

 

Tento návod na obsluhu je nedílnou součástí stroje a musí být u něj uchován pro 
případné pozdější použití. Pokud stroj předáváte třetí osobě, vždy návod přiložte! 
 

 

Dodržujte bezpečnostní pokyny! 

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod na obsluhu.  To Vám usnadní práci se 
strojem a pomůže předcházet chybám a případným škodám. Dodržujte bezpečnostní pokyny a 
dbejte výstrah. Opomíjení bezpečnostních pokynů může vést k vážným škodám na zdraví apod. 

 

Z důvodu neustálého vývoje našich produktů se mohou vyobrazení nebo obsah tohoto návodu 
mírně lišit od skutečnosti. V případě zjištění nedostatků této dokumentace nás o těchto laskavě 
informujte. 

 

Technické změny vyhrazeny! 

 

Po dodání zkontrolujte bezodkladně stav zboží a v případě neshod a poškození 
zaznamenejte tyto okamžitě do přepravního listu! 

Škody způsobené přepravou musí být nahlášeny přímo u nás nejpozději do 24 hodin od 
dodání. Na pozdější reklamace nebude brát společnost Holzmann zřetel. 

 

Autorské právo 
© 2016 

Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Z toho vyplývající ústavní práva zůstávají ne-
dotčena! Přetisk dokumentace, překlad, použití fotografií a vyobrazení budou trestně stíhána.  

Místo soudu je ve správním území Linz nebo příslušný soud pro 4170 Haslach. 

 

 

Kontakt na služby zákazníkům 
 

HOLZMANN MASCHINEN 

AT-4170 Haslach, Marktplatz 4 
AUSTRIA 

Tel +43 7289 71562 - 0 
Fax +43 7289 71562 – 4 

info@holzmann-maschinen.at 
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5 BEZPEČNOST 

5.1 Účel použití 

Stroj se smí používat pouze v bezvadném technickém stavu, při dodržení všech pokynů k provozu a 
bezpečnostních pokynů, při vědomí nebezpečnosti stroje! Závady, které mohou ovlivnit bezpečnost 
stroje, ihned odstraňte! Podmínky pro provoz, údržbu a péči o stroj předepsané výrobcem, jakož i 
dodržování bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu na obsluhu je nutné dodržovat. 

Je obecně zakázáno měnit nebo odstraňovat bezpečnostní prvky a zařízení stroje! 

 

Stroj je určen výhradně pro následující úkony: 

Transport vzduchu nebo směsi vzduchu s nevýbušnými materiály. 

 

Za škody a zranění způsobená jiným než ke svému účelu určenému použití stroje 
nenese společnost HOLZMANN-MASCHINEN jakoukoliv odpovědnost nebo záruku. 

 

Provozní podmínky: 

 
Stroj je určen pro práci za následujících provozních podmínek: 

Vlhkost max. 70% 

Teplota od +5°С do +40°С 

 

Stroj není určen pro venkovní použití. 

Stroj není určen pro provoz v místech s rizikem exploze. 

 

Nedovolené použití: 

 Provoz stroje za podmínek nad rámec uvedený v tomto návodu na obsluhu není 

povolen. 

 Provoz stroje bez aktivních ochranných prostředků není povolen.  

 Demontáž nebo deaktivace bezpečnostní výbavy nebo jiných ochranných 

prostředků stroje jsou zakázané. 

 Je zakázáno spouštět ventilátor bez napojení hadic nebo potrubí na sací hrdlo 

ventilátoru. 

 Je zakázáno provádět údržbu nebo čištění uvnitř hadice nebo v napojeném potrubí 

na sacím hrdle ventilátoru, pokud není ventilátor vypnutý a zabezpečený proti 

náhodnému spuštění další osobou. 

 Je zakázáno čistit vnitřní části ventilátoru nebo provádět jakékoliv další úkony v 

této části stroje, pokud tento není vypnutý a zajištěný proti nežádoucímu spuštění. 

 Je zakázáno spouštět ventilátor v opačném směru, než je uvedeno na tělese 

ventilátoru. 

 Jakékoliv změny na konstrukci stroje jsou výslovně zakázány. 

 Provoz stroje způsobem a k účelům, které neodpovídají 100% pokynům v tomto 

návodu, je výslovně zakázán. 

 Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru. Zejména, pokud se v blízkosti stroje 

nacházejí děti!  
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5.2 Bezpečnostní pokyny 

Výstražné štítky a/nebo nálepky na stroji, které jsou již nečitelné nebo chybějí, musejí 
být okamžitě obnoveny! 

 

Zákony a nařízení platné v místě používání stroje mohou stanovovat minimální věk 
obsluhy a omezit tak používání tohoto stroje! 

 

Pro zabránění vadné funkce stroje, jeho poškození nebo škodám na zdraví dbejte VŽDY 
následujících pokynů: 

 

 
 

  Přečtěte si a seznamte se s obsahem celého návodu na obsluhu. 

 Pracovní prostor kolem stroje udržujte čistý! 

 Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště, kde se stroj nachází! 

 Stroj nikdy nepřetěžujte! 

 Bezpečnostní prvky a kryty udržujte na svém místě a plně funkční! 

 Pracujte pouze v řádně větraných prostorech! 

 Při práci dbejte neustále na bezpečný postoj. 

 Při únavě, špatné koncentraci, popř. pod vlivem léků, alkoholu nebo drog je 
práce se strojem zakázaná! 

 

 
 

  Stroj smí obsluhovat pouze jedna osoba 

 Stroj smí být obsluhován pouze vyškolenými osobami (seznámenými a 
rozumějícími tomuto návodu na obsluhu), které nedisponují omezeními v 
podobě motorických schopností. 

 Nepovolané osoby a zvláště pak děti, jakož i nevyškolené osoby se musí 
zdržovat mimo dosah stroje! 

 Dbejte na to, aby se v blízkosti stroje nenacházely další osoby. 
 

 

  Při práci se strojem a na stroji používejte vhodné ochranné prostředky 
(přiléhavý pracovní oděv, rukavice splňující normu EN 388, třídy 3111, 
ochranné brýle nebo vhodnou ochranu obličeje, pracovní obuv S1 a 
prachovou masku)! 

 Ochranu zraku používejte celou dobu. Při provozu stroje používejte 
bezpečnostní brýle s bočními kryty nebo ochranné brýle, které odpovídají 
příslušným národním bezpečnostním normám.  

 Vždy používejte respirátor a bezpečnostní brýle při odstraňování, 
vyprazdňování nebo výměně sběrného vaku. Vak vždy důkladně zajistěte 
na lapači prachu tak, aby nedošlo k jejich odtržení. 

 Při práci se strojem nenoste volné šperky, dlouhý oděv, kravaty. 
Nebezpečné jsou i dlouhé rozpuštěné vlasy (použijte síťku na vlasy!). 
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 Spuštěný stroj nesmí být nikdy ponechán bez dozoru! Před opuštěním 

pracoviště stroj vypnětě a vyčkejte, dokud se zcela nezastaví! 

 Před výkonem údržby, čištění nebo při seřizování odpojte stroj ze sítě!  

 Ujistěte se, že je stroj vypnutý (vypínač v poloze OFF), než ho zapojíte do 
sítě! 

 Nepoužívejte stroj, pokud má vadný vypínač. 

 Všechny stroje uzemněte. Pokud je stroj vybaven třívidlicovou zástrčkou, 
musí být zapojen do třívidlicové uzemněné zásuvky nebo uzemněného 
prodlužovacího kabelu. Pokud používáte zásuvkový adaptér pro 
dvoukolíkovou zásuvku se dvěma otvory, musí být zajištěno uzemnění. 
 

   

 

 
 

 

  

 Používejte výhradně originální zástrčku, která do zásuvky pasuje (žádné 
adaptéry atd.) 

 Vždy, když pracujete se strojem na elektrický pohon, je třeba vysoké 
opatrnosti! Hrozí totiž riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo 
řezného poranění; 

 Stroj chraňte před vlhkem (riziko zkratu!) 

 Elektrické přístroje a zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých 
kapalin a plynů (riziko exploze!) 

 Vyvarujte se nebezpečnému prostředí. Stroj neprovozujte ve vlhku nebo v 
zápalném prostředí. Prachové částice ve vzduchu by totiž mohly způsobit 
explozi a vážné riziko požáru. 

 Pravidelně kontrolujte přívodní kabel na poškození. 

 Chraňte přívodní kabel před vlivy tepla, oleje a ostrých hran předmětů. 

 Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými částmi! 

 
 

 

  

 Zajistěte pracoviště před dětmi pomocí visacích zámků, vypnutím hlavního 
vypínače nebo odstraněním startovacích klíčů. 

 Nevystavujte stroj přílišnému zatížení. Bezpečnější a lepší výkon je 
zajištěný tehdy, pokud je stroj provozován na rychlost, pro kterou je byl 
konstruován. 

 Používejte správné nástroje. Nepřetěžujte stroj nebo příslušenství na 
operace, pro které nebyly konstruovány. 

 Seřizovací nástroje před spuštěním stroje odstraňte! 

 Nepoužívejte lapače prachu pro jiné účely, než je sběr dřevěného prachu. 
Materiály jako tekutiny, kovové špony, kovový prach, šrouby, sklo, plast 
nebo kameny mohou iniciovat jiskru, když přijdou do kontaktu s 
jakoukoliv částí sběrného systému. 

 Ruce, dřevo nebo nářadí nesmí být v blízkosti vstupního otvoru během 
provozu stroje nebo když je stroj připojen k síti. 
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6 PROVOZ 

Stroj používejte pouze v bezvadném stavu. Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu 

stroje. Bezpečnostní výbava stroje, elektrická vedení a ovládací prvky je rovněž nezbytné 

kontrolovat. Proveďte zároveň kontrolu šroubových spojů na poškození a dotažení. 

6.1 Ventilátor 

 

VÝSTRAHA   

Veškeré přestavby provádějte při vypnutém stroji odpojeném 
od přívodu elektrického proudu! 

 

Obsluha ventilátoru je velice jednoduchá. Ujistěte se, že je ventilátor řádně zkompletován a 
funkční během zkušebního provozu. Ventilátor instalujte poblíž stroje a použijte hadici o vhodné 
velikosti, kterou propojíte na jednom konci se strojem a na druhém konci s ventilátorem. Ujistěte 
se, že napojení jsou zajištěna svorkami a potrubí a ventilátor jsou připravěny k provozu. 

7 ÚDRŽBA 

 

 POZOR  

Před čištěním a údržbou stroj vypněte a odpojte od 
sítě! 

Tím zabráníte škodám a zraněním od nežádoucího 
spuštění stroje! 
 

Stroj je nenáročný na údržbu a pouze několik málo dílů vyžaduje z hlediska údržby pozornost 
obsluhy.  

 

Poruchy nebo závady, které mohou ovlivnit bezpečnost, nechte okamžitě odstranit. 

 

Po každém použití ventilátoru ho řádně vyčistěte a zkontrolujte následně výkon stroje.  

 

Pravidelně kontrolujte šroubové spoje na uvolnění a v případě potřeby je dotáhněte.  

 

Zajistěte, aby ve sběrné hadici nebo potrubí nebyl žádný prach a všechny kabely apod. byly v 
bezvadném stavu.  

 

POKYN 

Pouze pravidelně udržovaný stroj může být uspokojivě provozován.  
Nedostatečná údržba a péče o stroj mohou mít za následek nehody a zranění. 

Náročné opravy vyžadující odborné znalosti svěřte autorizovanému servisu.  

Nevhodný zásah může poškodit stroj a ohrozit Vaši bezpečnost. 
 

 

Pravidelně kontrolujte, zda-li jsou výstražné a bezpečnostní štítky a samolepy na stroji 
v bezvadném a čitelném stavu. 

  

Před každým použitím stroje zkontrolujte bezvadný stav bezpečnostních prvků! 
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7.1 Mazání 

Ventilátor je osazen zakrytými ložisky, která jsou permanentně mazána. Není tedy třeba 
provádět jejich mazaní. 

7.2 Čištění 

Po každém použití musí být stroj a jeho součásti řádně očištěny.  
 

POKYN 
 

Použití čistících prostředků jako rozpouštědel, agresivních chemikálií 
nebo abrasivních prostředků má za následek poškození stroje! 

Platí: Při čištění používejte vodu a v případě nutnosti jemné čističe! 

 Udržujte ochranné bezpečnostní prvky stroje, vzduchové kanálky a kryt motoru tak čisté, 
jak je to jen možné. Přístroj otírejte čistým hadříkem nebo použijte vzduchovou pistoli při 
nastaveném nižším tlaku. 

 Doporučujeme stroj čistit ihned po každém použití. 

 Stroj čistěte pravidelně vlhkým hadříkem. 

 Dávejte pozor, aby se při čištění nedostala žádná voda do vnitřních částí stroje. 

7.3 Likvidace 

Váš stroj nevyhazujte do komunálního odpadu. Kontaktujte místní orgány pro získání 
informací o správné likvidaci a dostupných možnostech likvidace odpadu. Pokud si  
u vašeho obchodníka zakoupíte nový nebo podobný stroj, je tento povinen starý stroj  
od vás bezplatně převzít k odborné li-kvidaci. 

 

 

 

 

 

8 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

Závada Možná příčina Odstranění 

Motor se netočí  Vadná šňůra/kabel, 

konektor spínače 

a/nebo motor. 

 

 
 

 Spálená pojistka 

 Kontaktujte autorizovaný 
servis. Jakýkoliv Váš pokus o 
opravu motoru může být 
původcem budoucího rizika. 
Opravu proto svěřte 
kvalifikovanému servisnímu 
technikovi. 
 

 Zkontrolujte pojistky a v 
případě potřeby vyměňte za 
pojistku o správné kapacitě. 

Přiliš prachu ve vzduchu  Uvolněné napojení.  Utáhněte svorky. 

Nadměrný hluk oběžného kola  Zachycený větší kus 

dřeva nebo jiného 

např. kovového 

odpadu. 

 

 Vyvarujte se lapání kovového 
materiálu. Zastavte stroj a 
materiál by měl vypadnout na 
dno vstupního potrubí. Materiál 
pak odstraňte. 

 Stroj odpojte před demontáží. 
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 Volné nebo drhnoucí 

oběžné kolo. 

Uvnitř jsou nebezpečné 
pohybující se části. Před 
zapojením do zásuvky přiložte 
kryt na vstupu. Použijte kus 
dřeva pro uvolnění oběžného 
kola.  
 

 Kontaktujte autorizovaný 
servis ohledně opravy volného 
nebo drhnoucího oběžného 
kola. Vlastní pokus o opravu 
může být původcem budoucího 
rizika. Opravu proto svěřte 
kvalifikovanému servisnímu 
technikovi. 

Nadměrný hluk  Motor  Nechte zkontrolovat motor 
autorizovaným servisním 
technikem. 

Motor se pomalu rozbíhá nebo 
nemá plné otáčky 

 Nízké napětí. 

 

 Spálené vinutí 

motoru. 

 Vyžádejte si kontrolu napětí od 

dodavatele elektrické energie. 

 Nechte zkontrolovat motor 

autorizovaným servisním 

technikem. 

Vypínač je nefunkční  Pokud jsou kontakty 
vypínače v pořádku, 
může být vadný 
kondenzátor. 
 

 Nechte kondenzátor vyměnit 
autorizovaným servisním 
technikem. 
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9 NÁHRADNÍ DÍLY 

9.1 Objednávky náhradních dílů 

 

Použitím originálních dílů od společnosti Holzmann používáte díly, které spolu dokonale sedí a 
jejich montáž je časově méně náročná. Originální náhradní díly jsou zárukou delší životnosti 
stroje. 

 

UPOZORNĚNÍ  

Použití jiných než originálních náhradních dílů má za následek ztrátu záruky! 

Platí: Při výměně komponent/dílů používejte pouze originální náhradní díly. 

 

Při objednávání dílů použijte servisní formulář, který najdete na konci tohoto návodu na 
obsluhu. Vždy uvádějte typ stroje, číslo náhradního dílu a jeho název. Aby se předešlo 
neshodám, doporučujeme společně s objednávkou zaslat i kopii výkresu rozpadu náhradních 
dílů, na kterém Vámi požadované díly označíte. 

 

Adresu pro objednání dílů naleznete v kontaktech na zákaznický servis.  
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9.2 Rozpadový výkres a seznam náhradních dílů 

9.2.1 Ventilátor 

 

 

  

NO. DESCRIPTION QTY NO. DESCRIPTION QTY 

1 Plug and cabel 1 12 Hex Bolt M8X16 1 

2 Switch Box 1 13 Flat Washer 8mm 1 

3 Impeller Housing 1 14 Key 1 

4 Impeller 12 15 Motor 12 

5 Rubber Gasket 6 16 Special Washer 1 

6 Inlet Cover 1 17 Cap Screw M6X20-Left 4 

7 Phillips Head Screw M5X10 4 18 Flat Washer 1 

8 Flat Washer 5 mm 1 19 Switch 1 

9 Hex Bolt M6X16 1 20 Phillips Head Screw M4X12 6 

10 Outlet 1 21 Phillips Head Screw M4x60 2 

11 Rubber Gasket 4 22 Hex Wrench 5 mm 1 
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9.3 Schéma zapojení 

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ (400V/50Hz, 3 FÁZE / 230V/50Hz, 3 FÁZE)  

 

 
SCHÉMA ZAPOJENÍ (230V/50Hz, 1 FÁZE)  

 

 
SCHÉMA ZAPOJENÍ (120V/60Hz, 1 FÁZE) 

 

 

 



  

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at  15 

 FAN 1200 

9.4 Rozměrový výkres ventilátoru 
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9.5 Připojovací rozměry 

    

Připojovací rozměry černého plastového připojení 
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Připojovací rozměry kovové skříně 
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10 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ/CE-CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

 

D o v o z c e  /  D i s t r i b u t o r  
HOLZMANN MASCHINEN® 

4170 Haslach, Marktplatz 4, AUSTRIA 

Tel.: +43/7289/71562-0; Fax.: +43/7289/71562-4 

www.holzmann-maschinen.at 
 

Název / name 

VENTILÁTOR FAN 1200 / FAN 1200 

Typ / model 

 FAN 1200 

Směrnice ES / EC-directives 

 ▪ 2006/42/EG; ▪ 2006/95/EG; ▪ 2004/108/EG 

Použité normy / applicable Standards 

▪ EN 60745-1:2009+A11:2010; ▪ 60745-2-17:2010; ▪ EN ISO 3744:2010;▪ EN 55014-1:2006+A1+A2; 

▪ EN 55014-2:1997+A1+A2; ▪ EN 61000-3-2:2006+A1+A2; EN 61000-3-3:2008 

 
Tímto prohlašujeme, že výše uvedený model stroje splňuje bezpečnostní a zdravotní požadavky směrnic ES. Toto prohlášení ztrácí 
svou platnost, pokud by došlo ke změnám nebo úpravám stro-je, které námi nebyly odsouhlaseny. 
 
Hereby we declare that the above mentioned machines meet the essential safety and health requirements of the above stated EC 
directives. Any manipulation or change of the machine not being explicitly authorized by us in advance renders this document null 
and void. 

 

 

Technická dokumentace 

HOLZMANN-MASCHINEN GmbH 

4170 Haslach, Marktplatz 4 

 

Haslach, 14.05.2017 

Místo / Datum place/date 

 

Klaus Schörgenhuber 

Jednatel / Director 
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11 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

(Stav k 14.05.2017) 

 

Záruční požadavky kupujícího vyplývající z kupní smlouvy a uplatněné u prodejce (obchodní zastoupení 

firmy Holzmann) stejně jako práva vyplývající z legislativy příslušné země zůstávají tímto prohlášením 

nedotčeny. 

 

Pro tento stroj platí následující záruční podmínky: 

A) Záruka zahrnuje bezplatné odstranění veškerých vad stroje, za předpokladu splnění podmínek dle bodů 

(B-G), které omezují správnou funkci stroje a jsou způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou. 

 

B) Záruční doba je 12 měsíců, u komerčního použití 6 měsíců od dodání zboží prvnímu kupujícímu. 

K reklamaci předložte originální doklad o dodání zboží a kupní doklad v případě vlastního odběru zboží. 

 

C) Pro nahlášení reklamace kontaktujte obchodní zastoupení společnosti HOLZMANN, u kterého jste 

výrobek pořídili a předložte následující doklady: 
 Kupní (prodejní) doklad/nebo doklad o dodávce zboží 
 Vyplněný Servisní formulář s hlášením vady 

Při požadavku na dodání náhradního dílu kopii výkresu náhradních dílů s vyznačením potřebného dílu. 

  

D) Průběh řešení reklamace a místo plnění určuje společnost HOLZMANN GmbH.  
Snadno odstranitelné vady budou odstraněny obchodním zastoupením, u rozsáhlejších vad si 

vyhrazujeme právo na odborné posouzení na adrese sidla firmy č. 4170 Haslach, Österreich.  
Pokud není v servisní smlouvě explicitně uvedeno jinak, platí, že místem pro vyřízení reklamace je sídlo 

společnosti HOLZMANN-MASCHINEN na adrese 4170 Haslach, Österreich.  
Tato záruka výrobce nekryje případné náklady na přepravu zboží do sídla firmy. 

  

E) Výluky ze záruky: 
 Na díly, které vykazují známky opotřebení a při vadách stroje, které jsou následkem běžného 

opotřebení. 
 Při nevhodné nebo nedbalé montáži stroje, chybného uvedení do provozu příp. nevhodného připojení 

k elektrické síti. 

 Při nedodržení pokynů pro obsluhu stroje, nevhodném použití, nestandardních podmínkách 
prostředí, nevhodných podmínkách pro provoz, nedostatečné údržbě a péči o stroj atd. 

 Při použití a/nebo zamontování neoriginálních dílů a příslušenství nebo při dodatečných úpravách, 
které nejsou schváleny společností HOZMANN. 

 U zanedbatelných odchylek výrobku od jeho popisu, přičemž tyto nemají vliv na hodnotu nebo 
použití stroje pro dané účely. 

 Při překročení zátěže stroje. Zejména při vadách způsobených přetížením stroje z důvodu jeho 

vytížení pro komerční účely, pro které tento stroj nebyl zkonstruován. 
 

F) V rámci této záruky jsou další nároky kupujícího nad rámec plnění uvedeného v tomto dokumentu 

vyloučeny. 

G) Tyto záruční podmínky přijímá kupující ze svobodné vůle. Tato záruka vylučuje případné prodloužení 

záruční doby, a to i na náhradní díly. 

 

SERVIS 

Po uplynutí záruční doby mohou být opravy realizovány i u neautorizovaných servisních firem. K dispozici je 

Vám samozřejmě i nadále servis společnosti HOLZMANN-Maschinen GmbH. V takovém případě uplatněte 

Vaše nezávazné poptávky/reklamace s údaji dle bodu C) na náš zákaznický servis nebo nám pošlete 

vyplněný přiložený servisní formulář. 
Mail: info@holzmann-maschinen.at  

FAX: +43 7289 71562 0 
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Moje zkušenosti / My experiences: 

 

 

 

 

 

 

 

J m é n o  /  n a m e :  

V ý r o b e k  /  p r o d u c t :  

D a t u m  n á k u p u  /  p u r c h a s e  d a t e :  

Z a k o u p e n o  v  /  p u r c h a s e d  f r o m :  

E - M a i l /  e - m a i l :  

 

D ě k u j e m e  z a  V a š i  s p o l u p r á c i !  /  T h a n k  y o u  f o r  y o u r  k i n d  c o o p e r a t i o n !  
 

 

KONTAKT / CONTACT: 

HOLZMANN MASCHINEN 

4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA 

Tel : +43 7289 71562 0 

Fax: +43 7289 71562 4 

info@holzmann-maschinen.at 

12 SLEDOVÁNÍ VÝROBKU PRODUCT EXPERIENCE FORM 

Po dodání nás zajímá Vaše spokojenost s 
výrobkem. 

We observe the quality of our delivered 

products in the frame of a Quality Management 

policy. 

Při procesu zlepšování výrobků jsme totiž 
závislí na Vás a Vašich zkušenostech s prací 
se strojem: 

Your opinion is essential for further product 

development and product choice. Please let us 

know about your: 

 

- Potíže, které se vyskytly během provozu 
výrobku. 

- Impressions and suggestions for 

improvement. 

- Chybné funkce stroje, které se vyskytly za 
určitých provozních podmínek. 

- experiences that may be useful for other 
users and for product design 

- Vaše vlastní zkušenosti z provozu, které 
mohou být užitečné i pro ostatní uživatele 
stroje. 

- Experiences with malfunctions that occur in 

specific operation modes 

Prosíme Vás o zaznamenání Vašich 
zkušeností a zaslání na naši adresu emailem, 
faxem nebo poštou: 

We would like to ask you to note down your 

experiences and observations and send them to 

us via FAX, E-Mail or by post: 



 

  


