
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

1. Εξαρτήματα κοπής για χορτοκοπτικές μηχανές άγνωστης προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 3, Αρ. Ειδοποίησης A12/00092/22 

Τα καρφιά που συνδέουν τα μαχαίρια κοπής στη λεπίδα θα μπορούσαν να σπάσουν. Κατά 

συνέπεια, τα μαχαίρια μπορεί να αποκολληθούν κατά τη χρήση και να χτυπήσουν τον 

χρήστη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα και 

της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Επιτροπής για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά 

εξαρτημάτων κοπής τύπου φλάντζας για φορητές κοπτικές μηχανές χειρός. 

 

 

2. Γρύλλος αυτοκινήτου κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 3, Αρ. Ειδοποίησης A11/00011/22  

Ο γρύλλος δεν είναι επαρκώς ανθεκτικός στο φορτίο. Κατά συνέπεια, μπορεί να καταρρεύσει 

και να προκαλέσει τραυματισμούς στον χρήστη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα και του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 1494.  

   

 

 

 



3. Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 3, Αρ. Ειδοποίησης A11/0014/22 

Η μπροστινή λαβή τοποθετείται πάνω από το πλαίσιο της μηχανής και συνδέεται απευθείας 

με τον άξονα της λεπίδας. Η λύση αυτή προκαλεί την έλλειψη της απαιτούμενης απόστασης 

μεταξύ της λαβής και της πλευράς του κινητήρα και καθιστά αδύνατη την ασφαλή συγκράτηση 

του πριονιού κατά την οριζόντια κοπή. Ο χρήστης μπορεί να υποστεί κοψίματα ή 

τραυματισμούς. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα 

μηχανήματα και του σχετικού Ευρωπαϊκού προτύπου EN 60745-2-13. 

   

 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1. Προστατευτική μάσκα τουρκικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 3, Αρ. Ειδοποίησης A12/00131/22  

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 59%). Κατά 

συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου δεν 

προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν 

συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

  

 

 



  

 

 

2. Ρυθμιστής καταδύσεων πρώτου σταδίου ιταλικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 3, Αρ. Ειδοποίησης A11/00012/22  

Η μεμβράνη που εφαρμόζεται στη συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβη. Μεμβράνη σε αστοχία 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του αερίου αναπνοής και αυξημένη προσπάθεια αναπνοής, 

θέτοντας σε κίνδυνο ασφυξίας και πνιγμού κατά την κατάδυση. Το προϊόν δεν 

συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και 

με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 250. 

 
  

 

  

 


