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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
1. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00860/21 
 
Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χορτοκοπτική μηχανή, σε αντίθεση με την 
προβλεπόμενη χρήση του κατασκευαστή. Ως εκ τούτου, τα εξαρτήματα κοπής 
είναι απροστάτευτα και θα μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με 
αποτέλεσμα ο χρήστης να τραυματιστεί από την κεφαλή ή τα σπασμένα 
κομμάτια. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα 
μηχανήματα και της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων κοπής τύπου 
φλάντζας για φορητές κοπτικές μηχανές χειρός. 
 

 

 
 
 
2. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 

 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00861/21 
 
Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χορτοκοπτική μηχανή σε αντίθεση με την 
προβλεπόμενη χρήση της και να τη μετατρέψει σε αλυσοπρίονο χειρός. Κατά 
συνέπεια, αυτό μπορεί να προκαλέσει οπισθοδρόμηση (kickback) ή απώλεια 
ελέγχου του μηχανήματος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη. 
Επιπλέον, τα στοιχεία και τα εξαρτήματα κοπής του αλυσοπρίονου είναι 
απροστάτευτα και θα μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με αποτέλεσμα 
ο χρήστης να χτυπηθεί από την κεφαλή ή από σπασμένα κομμάτια και να 
τραυματιστεί. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
για τα μηχανήματα και της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων 
κοπής τύπου φλάντζας για φορητές κοπτικές μηχανές χειρός. 
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3. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00862/21 
 
Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χορτοκοπτική μηχανή σε αντίθεση με την 
προβλεπόμενη χρήση του κατασκευαστή. Ως εκ τούτου, τα εξαρτήματα κοπής 
είναι απροστάτευτα και θα μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με 
αποτέλεσμα ο χρήστης να τραυματιστεί από την κεφαλή ή τα σπασμένα 
κομμάτια. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα 
μηχανήματα και της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων κοπής τύπου 
φλάντζας για φορητές κοπτικές μηχανές χειρός. 
 

 

 
4. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00865/21 
 
Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χορτοκοπτική μηχανή σε αντίθεση με την 
προβλεπόμενη χρήση του κατασκευαστή. Ως εκ τούτου, τα εξαρτήματα κοπής 
είναι απροστάτευτα και θα μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με 
αποτέλεσμα ο χρήστης να τραυματιστεί από την κεφαλή ή τα σπασμένα 
κομμάτια. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα 
μηχανήματα και της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων κοπής τύπου 
φλάντζας για φορητές κοπτικές μηχανές χειρός. 
 



 

 
5. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00867/21 
 
Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χορτοκοπτική μηχανή σε αντίθεση με την 
προβλεπόμενη χρήση της και να τη μετατρέψει σε αλυσοπρίονο χειρός. Κατά 
συνέπεια, αυτό μπορεί να προκαλέσει οπισθοδρόμηση (kickback) ή απώλεια 
ελέγχου του μηχανήματος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη. 
Επιπλέον, τα στοιχεία και τα εξαρτήματα κοπής του αλυσοπρίονου είναι 
απροστάτευτα και θα μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με αποτέλεσμα 
ο χρήστης να χτυπηθεί από την κεφαλή ή από σπασμένα κομμάτια και να 
τραυματιστεί. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
για τα μηχανήματα και της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων 
κοπής τύπου φλάντζας για φορητές κοπτικές μηχανές χειρός. 
 

 

 
6. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00868/21 
 
Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χορτοκοπτική μηχανή σε αντίθεση με την 
προβλεπόμενη χρήση της και να τη μετατρέψει σε αλυσοπρίονο χειρός. Κατά 
συνέπεια, αυτό μπορεί να προκαλέσει οπισθοδρόμηση (kickback) ή απώλεια 
ελέγχου του μηχανήματος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη. 
Επιπλέον, τα στοιχεία και τα εξαρτήματα κοπής του αλυσοπρίονου είναι 
απροστάτευτα και θα μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με αποτέλεσμα 
ο χρήστης να χτυπηθεί από την κεφαλή ή από σπασμένα κομμάτια και να 



τραυματιστεί. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
για τα μηχανήματα και της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων 
κοπής τύπου φλάντζας για φορητές κοπτικές μηχανές χειρός. 
 

 

 
7. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00869/21 
 
Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χορτοκοπτική μηχανή, σε αντίθεση με την 
προβλεπόμενη χρήση του κατασκευαστή. Ως εκ τούτου, τα εξαρτήματα κοπής 
είναι απροστάτευτα και θα μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με 
αποτέλεσμα ο χρήστης να τραυματιστεί από την κεφαλή ή τα σπασμένα 
κομμάτια. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα 
μηχανήματα και της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων κοπής τύπου 
φλάντζας για φορητές κοπτικές μηχανές χειρός. 
 

 

 
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00878/21 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 
72 %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών 



μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη 
και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 
προστασίας. 
 

 
 

 

 


