
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

 

1. Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο κινεζικής προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01109/22  

[https://ec.europa.eu/safety-gate-

alerts/screen/webReport/alertDetail/10006523] 

 

Η ανεπαρκής απόσταση μεταξύ της λαβής και του κινητήρα μπορεί να 

επηρεάσει τη σταθερότητα του πριονιού. Ο χρήστης μπορεί να μην είναι σε 

θέση να κρατήσει το πριόνι με ασφάλεια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 

τραυματισμό. 

 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα 

μηχανήματα, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60745-2-13. 

 

  

 

 

2. Ασύρματο ψαλίδι φράχτη (μήκος κοπής ράβδου 510 mm) κινεζικής 

προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01114/22  

[https://ec.europa.eu/safety-gate-

alerts/screen/webReport/alertDetail/10006530] 

 

Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ακούσιας συμπίεσης ενός 

μόνο διακόπτη. Η απροσδόκητη ενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει 

κοψίματα ή τραυματισμούς. 
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Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα 

μηχανήματα. 

 

 

3. Ασύρματο ψαλίδι φράχτη (μήκος κοπής ράβδου 410 mm) κινεζικής 

προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01115/22  

[https://ec.europa.eu/safety-gate-

alerts/screen/webReport/alertDetail/10006532] 

 

Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ακούσιας συμπίεσης ενός 

μόνο διακόπτη. Η απροσδόκητη ενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει 

κοψίματα ή τραυματισμούς. 

 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα 

μηχανήματα. 

 

 

 

 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

1. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων κινεζικής προέλευσης 

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006532
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006532


Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01129/22  

[https://ec.europa.eu/safety-gate-

alerts/screen/webReport/alertDetail/10006563] 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές 

≤ 82%). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και 

ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα 

μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως. 

 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149. 

 

 

 

  

 

 

2. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων κινεζικής προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01130/22  

[https://ec.europa.eu/safety-gate-

alerts/screen/webReport/alertDetail/10006502] 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές 

≤ 61%). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και 

ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα 

μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως. 
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Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149. 

 

   

  
 

 
 

 

 

 


