
Hydmaster 40

DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE

LIFA Hydmaster 40

LIFA  Hydmaster  40 je  električni  stroj  za  ščetkanje  zračnih  kanalov  v
zahtevnih okoljih. Napravo poganja hidravlični motor.

Ta navodila morajo biti vedno na voljo za osebje, ki uporabljajo napravo. Preberite 
navodila pred uporabo stroja. Upoštevanje navodil zagotavlja dolgoletno brezhibno 
uporabo naprave.

Hydmaster 40 (brez kamere)

POMEMBNO!
Navodila preberite pazljivo pred uporabo naprave ! 
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SPLOŠNA NAVODILA

Naprava  je bila izdelana v skladu z veljavno zakonodajo, statutom in podzakonskimi  akti 
Evropske unije. Stališča in predpisI o varni uporabi naprave se s časom spreminjajo. V 
kolikor  oseba, ki uporablja opremo LIFA je vidi možnosti za izboljšanje varnosti pri delu, bi
bilo podjetje Oy LIFA Air Ltd  hvaležno za sprejem takih informacij.

1. Oprema se lahko uporablja samo za dela, katerim je namenjena in ki so opisani v 
navodilih. Opremo je prepovedano  uporabljati za drug namen brez pisnega dovoljenja 
proizvajalca. Če se oprema uporablja za dela, katerim ni namenjena, proizvajalec ne 
odgovarja za morebitne posledice.

2. Napravo lahko uporabljajo le  osebe, ki so bile usposobljene za njeno uporabo in ki so 
prebrale  navodila. 

3. Osebe, odgovorne za delo z  napravo  morajo biti seznananjene z njeno zgradbo, 
funkcijo in varno uporabo.

4. Noben  varnostni element naprave  se  ne sme odstraniti ali onemogočiti, medtem ko je 
naprava v uporabi.

5. Če se naprava med delom  ustavi ali ne deluje več varno, je potrebno takoj obvestiti 
odgovornega vodjo dela. 

6. Raven hrupa iz stroja je nizka (<70 dB)

7. Zaradi narave dela, čiščenja HVAC sistemov (delo v intervalih,  spreminjanje pozicije 
dela,  izpostavljenost vibracijam (roke samo) so negativni dejavniki   precej pod določenim
mejnimi vrednostmi.
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LIFA   HYDMASTER 40  

Lifa Hydmaster 40 has je bil  izdelan na Finskem Finland, upoštevajoč vse predpise in
akone Evropske unije. Lifa Hydmaster 40 je večfunkcijski čisrtilni stroj za čiščenje okroglih
in  štirioglati  prezračevalnih  kanalov.   Hydmaster  40  je  zasnovan  za  čiščenje
prezračevalnih sistemov, posebno na mestih kjer potrebujemo močno moč hidravličnega
motorja,  ki  ustvarja  veliki  navor  krtače. Naprava je  zasnovana in  izdelana v  skladu z
mednarodnimi kakovosti in sistem ravnanja z okoljem ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004.

Za delovanje Hydmaster 40 potrebujemo enofazno električno napeljavo. Naprava deluje
bolj tiho kot pnevmatska naprava.

Naprava uporablja za delovanje  hidravlično olje. Znotraj čistilne cevi so ojačane cevi in
fleksibilna cev, ki usmerja čistilno cev po kanalskem vodu.

 
Hydmaster 40 je narejen za kanalske vode  od 315 mm do 1200 mm.  Hitrost vrtenja ktače
lahko prilagodite od 340 do 650 obratov/minuto. Dolžina čistilne cevi je 40 m, zato iz ene
revizijske odprtine lahko očistite 75 m kanalskega voda.

Hydmaster  40  ima  zelo  močan  motor,  kar  omogoča  tudi  uporabo  večjih  krtač,  ko  se
kanalski void po velikosti zmanjšujejo.  

Lifa Y-kos je izjemno uporaben za čiščenje po kotih kanalskega voda, od  250 mm - 1200
mm . Lifa 3 delni komplet pa zagotavlja čiščenje širših kanalskih vodov od 100 mm - 300
mm.
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TECHNIČNE INFORMACIJE

Pogon: Elektrika
Napetost: 230 V

Frekvenca: 50 - 60 Hz 
Motor: Hidravlični motor, 1.1 kW; 4.7 A

Varovalka: 16 A
Maksimalni pritisk 100 bar
Hidravlično olje
Viskoznost
Točka vžiga

Shell Tellus 1,1 kW, 4,7A
15-110 cSt / 40ºC
147-200 ºC

Električni kabel: 10 m, 3G2.5 mm²

Krtača, hitrost vrtenja: možnost: 340-650 rpm 
Frekvenčni regulator: Variable Speed AC Motor Drive, Lenze / AC Tech
Pneumatična  regulacija  preko
pedalk

Z  pritiskom  na  pedalko  preko  pnevmatične
regulacije naprave spremenimo smer vrtenja krtače

Pritrditev krtače: 

Pritrditev krtače M12
Mere:                   Višina

                       Širina
                       Dolžina 1295 mm 

Teža:                                           584 mm 
Dolžina čistilne cevi: 1118 mm 
Ovoj čistilne cevi: 93 kg 
Čistilna cev 40 m 
Ogrodje naprave Laminiran PVC96 cev, vodilna cev, dve hidravlični

cevi  

Preprovedano je napravo kakorkoli spreminjati

CE -  ploščica se nahaja v ozadju pri  motorju (za varnostnim stikalom) in vsebuje vse
bistevene informacije napreve. Te informacije upoštevamo pri vzdrževanju in rokovanju z
napravo.
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  SESTAVA IN KONTROLA

1. Glavno stikalo
2.   Variable speed AC Motor Drive
2. Varnostno stikalo za motor
3. Pnevmatska pedalka-sprememba rotacije krtače
4. Kontrola hitrosti vrtenja
5. Manometer za olje
6. Merilec temperature
7. Škatla za orodje
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Priključek M12  za 
krtače z plastičnim 
centrom
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Hydmaster 40

   VARNOSTNA OPOZORILA  

Naslednja varnostna navodila, je potrebno skrbno upoštevati, da se izognemo poškodbam
osebja ali škodi v okolju ali na napravah.

Po teh navodilih boste zagotovili varno in nemoteno uporabo naprave.

• Naprava se ne sme uporabljati  v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije ali nevarnih
snovi.
• Naprava ne sme biti mokra in jo je treba zaščititi pred vlago, vibracijam  in vetru.
• Tuji predmeti ne smejo biti vstavljena ali vgrajene v napravo.
• Naprava se ne sme prekrivati med uporabo
• Uporabnik mora zagotoviti, da je naprava pripravljena za varno delo in  izpolnjuje vse  
zakonske zahteve.

Sledeča navodila morate skrbno prebrati, da se izognete morebitnimpoškodbam in 
težavam:

1. Preprečiti onesnaženje okolja
Redno skrbite za čistočo naprave in okolice, kjer opravljate delo. Poskrbite, dab o naprava
ob prenosu v nov prostor ali ob končanju del ustrezno očiščena.

2. Delovanje naprave
Prepovedano je, da ste  v neposredni bližini naprave, ko je  vklopljena.

3. Varnost upravljalca naprave
Upravljavec mora vedno nositi čelado primerno zaščito za ušesa , zaščitna očala, delovne
rokavice, obrazno  masko, ustrezno  zaščitna obutev, in  vse kar je potrebno za 
preprečevanje poškodb in stika s škodljivimi snovmi.
Naprava ima močan vrtilni moment krtače. Oblačila in lasje  se lahko zapletejo z krtačo in 
povzročijo nesrečo ali poškodbo.  Krtačo je potrebno  vedno dati v prezračevalni  kanal  
pred začetkom dela  z napravo. Naprave ne  uporabljajte, ko je krtača  zunaj 
prezračevalnega kanala. Zaradi velike sile vrtenjem je  za napravo priporočljivo, da jo 
uporabljata dve osebi. Prvi delavec  usmerja čistilno cev, drugi delavec  pa rokuje z 
napravo.
 
4. Varnost delovnega okolja
Prepričajte se, da je osvetlitev, prezračevanja in  elktrika ustrezna. Če krtača ustvarja 
statično elektriko  ali iskre v kanalu,  ne uporabljajte  te vrste ščetk. Prav tako ne 
uporabljajte krtače  v kanalu, če obstajajo  kakršen koli gorljive tekočine, plini, prah ali 
drugih občutljivih snovi. V takšnih primerih uporabljajte  antistatične ščetke.

5. Čistilna cev
Bodite previdni, da ne poškodujete čistilne cevi.  Če je čistilna cev  resno poškodovana, se
nemudoma obrnite na vašega lokalnega distributerja. Če je bila čistilna cev  opraskana jo 
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je mogoče ponovno prevlečii s toplotno zaščitno cevasto prevleko. Čistilna cev mora biti 
med prevozom navita  na navijalno kolo.

6. Delovna temperatura in preobremenitev
Če se motor  pregreva ali  se krtača ne vrti se bo frekvenčni regulator resetiral. Ko je 
dosežena delovna temperatue, začne motor spet delovati. Dovoljena delovna temperatura
je 5 -50 ° C. V kolikor napravo ne uporabljamo, jo je potrebno izklopiti. 

7. Električna povezava
• Poskrbite, da upoštevate navodila zapisana na  CE-ploščici  in v navodilih.
• Naprava potrebuje enofazni tok,  230 V, 50-60 Hz.

Zaščitno  stikalo  je opremljeno  z nizko napetostno  zaščito, ki preprečuje vklop stikala, v 
kolikor  je napetost prenizka, oziroma  je ni. Samo pooblaščeni električar lahko odpravlja 
morebitne napake na anpravi. V času garancije mora delo električarja odobriti proizvajalec
ali pa poteče garancija.

8. Hrupnost
Nivo hrupa za napravo  je nizek in ni odvisen od delovnega okolja.
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Ozemljitev mora biti vedno povezana! Zagotovi ustrezno ouemljitev!
                       Samo električar lahko izvaja električne priklope in ozemljitev!

Naprava se lahko uporablje, le ob ustrezni ozemljitvi!
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DELOVANJE NAPRAVE

1. Dovoljena uporaba
Naprava je električni stroj za čiščenje prezračevalnih kanalov. Naprava očisti notranje 
površine prezračevalnega kanala z mehansko vodeno krtačo. Naprava  je namenjena  za 
kanale, ki imajo premer  od 315-1200 mm, kot tudi pravokotne in krožne cevi. Vsaka 
druga uporaba je prepovedana,  brez pisnega dovoljenja proizvajalca.

2. Način  delovanja
• Vrtljiva krtača stroja  mehansko očisti notranje površine prezračevalnih kanalov. 
• Delovno območje čistilne cevi naprave  je 38metrov.
• Naprava vsebuje frekvenčni pretvornik, ki omogoča nadzor nad  hitrostjo vrtenja  krtače.
• Dva pnevmatskia pedala zagotavljata nadzor nad nad  zagonom in ustavitvijo  smeri   
vrtenja krtače.
• Nečistoče v kanaskih vodih odstranimo z pomočjo sesalne enote.

3. Prevoz
• Naprava mora biti med  prevozom  trdno privezana, da bi preprečili kakršno koli 
  škodo  stroju ali ljudem.
• Naprava mora biti med prevozom v pokončnem položaju
• Pred uporabo se prepričajte, da so vse komponente na mestu in da  naprava 
   dobro   deluje.
• Napravo  je potrebno  zaščititi pred vlago, vibracijami in možnostjo udarcev. Naprava 
  ne sme briti mokra.

4. Postavitev
Napravo  je potrtrebno namestiti trdno in naravnost, da lahko deluje normalno. Krtača se 
mora brezhibno vrteti v kanalskem vodu. Napravo je potrebno  namestiti dovolj daleč od 
sten in drugih ovir.
• Poskrbite, da je naprava postavljena  trdno in naravnost in jo zaščitite pred vplivi vibracij 
in vremenom.
• Zagotovite nemoteno vrtenje krtače
• Dovoljena delovna temperatura je od 5 ° C do 50 ° C

5. Električni priključki
Naprava  deluje na  eno fazni tok in ima zaščitno ozemljitev
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UPORABA NAPRAVE

• Pred začetkom dela preverite stanje  kanalskega omrežja z video napravo  LIFA Duct 
Control (dodatna oprema),  fotografsko opremo.. Obstajajo lahko regulacijske lopute 
zraka,  dušilci zvoka, požarne lopute, itd, ki se lahko poškodujejo med delom.
• V velikih  pravokotnih kanalskih vodih  lahko naletimo na notranje podpornike, ki lahko 
povzročijo zvijanje čistilne cevi.  Pri čiščenju velikih  pravokotnih ali okroglih  kanalov 
predlagamo uporabo centralizatorja.
• Napravo postavite na trdno podlago.
• Izberite pravo velikost  krtače (odvisno od velikosti kanala). Prepričajte se, da krtača ni  
prevelika, niti premajhna. Nylon  Tynex ščetke so namenjeni za čiščenje  suho mastnih 
cevi  ali večjih nečistoč. Kombinerane ščetke se uporabljajo samo za čiščenje prašnih 
oblog.
• Poskrbite, da je delovno območje očiščeno in so ljudje za delo ustrezno usposobljeni.
• Poskrbite, da imajo vsi zaposleni, ki  opravljajo delo ustrezno zaščitno opremo.
• Prepričajte se,  za dovolj veliko sesalno moč  in pravilno namestitev sesalne naprave  
HepaClean AirClean .
• V kolikor imamo namen izvajati razkuževanje ali čiščenje z peno, zagotovimo ustrezen 
kompresor in promerno šobo.
• Priključite napravo  v  električno omrežje z ustrezno ozemlitvijo.
• Postavite krtačo znotraj prezračevalnega kanala, ki ga je potrebno očistiti.
• Vključite napravo  z stikalom.
• Bodite pozorni da čistilno cev ne poškodujete na ostrih predmetih zunaj ali znotraj 
kanalskega voda. 
• Prilagodite hitrost rotacije krtače. Upoštevajte, da pri čiščenju "mehkih" kanalov 
zmanjšate hitrost vrtenja krtače. Prehitro  vrtenje krtače lahko poškoduje notranjost 
mehkega  prezračevalnega kanala.
• Šele ko delavec, ki drži v rokah čistilno cev da znak za začetek dela, lahko vključimo 
stikalo. 
• Krtačo lahko  zavrtimo v smeri urinega kazalca in nasprotni smeri urinega kazalca. 
Uporabite obe smeri rotacije, da dosežete najboljše možne rezultate čiščenja. V 
pravokotnih kanalskih vodih lahko čistimo najprej desno stran in nato z spremembo 
rotacije krtače še levo.
• Čistilno cev potiskajte v kanalski vod  počasi in z občutko, da ne poškodujete krtače, 
kanalskih delov ali celo naprave. 
• Svetujemo da pri velikih kanalih uporabljate centralizator in pri revizijski odprtini 
uporabite posebno ročko, ki preprečuje poškodbo čistilne cevi. 
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   OPREMA  

Mehka krtača za štirioglate kanale z plastičnim diskom

6420281010507 200 / 400 mm
6420281010514 300 / 500 mm
6420281012624 400 / 600 mm
6420281010736 500 / 700 mm
6420281013027 600 / 800 mm
6420281010743 700 / 900 mm
6420281021848 800 / 1000 mm
6420281012334 1000 / 1200 mm

Mehka krtača za okrogle  kanale z plastičnim diskom

6420281010545 200 mm
6420281010569 300 mm
6420281010583 400 mm
6420281010590 500 mm
6420281010606 600 mm
6420281010613 700 mm
6420281010620 800 mm
6420281010637 900 mm
6420281010644 1000 mm

Trša  krtača za okrogle  kanale z plastičnim diskom

6420281010767 300 mm
6420281010774 400 mm
6420281010781 500 mm
6420281010798 600 mm

Trda  tynex krtača za štirioglate  kanale z plastičnim diskom

6420281023439 Brush Tynex 200 / 400 mm
6420281021213 Brush Tynex 400 / 600 mm
6420281023484 Brush Tynex 600 / 800 mm
6420281023507 Brush Tynex 800 / 1000 mm
6420281024306 Tynex 1300/1500 mm

11



Hydmaster 40

Krtača za čiščenje trdih oblog in maščob 

6420281020216 Razbijač, veliki (800 mm) kanalski vodi  od
500-1100 mm

6420281020209 Razbijač, mali  (350 mm) kanalski vodi od
250-500 mm

6420281013010 Y-kos za štirioglate kanale
>200mm (višina)

6420281011634 LIFA 3 delni komplet (omogoča
rotiranje treh krtač hkrati)

 
Uporaba v kanalih visokih  od  100-

250mm 
Set vključuje 9 različnih tipov in

velikosti krtač

6420281024535 Centrallizator

6420281012839 Ročni upravljalnik
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VZDRŽEVANJE

Naprava bi  morala biti po šestih mesecih dela na terenu (približno 100 delovnih ur) 
pripeljana do rednega serviserja (lahko je tudi pooblaščeno električarsko podjetje), kjer se 
jo pregleda in tako zagotavljamo nemoteno delovanje naprave. Garancija preneha, v 
kolikor ni opravljen prvi servisni pregled.

Priporočljivo je, da se naprava prinese na servis vdako leto (približno 200 delovnih ur).
V kolikor pride do posameznih tehničnih ali električnih okvar je potrebno krtačo takoj 
pripeljati na servis.

Naslednje vzdrževanje naprave je potrebno opravljati periodično   glede na namen, za 
katerega je bil uporabljen stroj. Vzdrževanj omogoča nemoteno uporabo naprave.

Vzdrževanje čistoče: Zaščitite napravo pred prevelikim prašenjem in nečistočami, ki 
lahko povzročajo okvare električne opreme. Uporaba tekoče vode je prepovedana.

Čiščenje frekvenčnega pretvornika: Odklopite stroj iz električnega omrežja. Frekvenčni 
pretvornik ohranja napetost še dolgo po tem, ko je bil izključen iz električnega omrežja. Ko
je napetost trajno padla, lahko odstranimo ohišje.  Frkvenčni regulator ščistimo z rahlim 
curkom zraka, ki omogoča, da nabrane nečistoče izpihamo ven. Če je umazanija 
nakopičena na površini i izmenjevalnika,  jo  lahko obrišete z vlažno krpo. Ko je zaščitno 
ohišje odprto, je priporočljivo preveriti tesnost  vijakov.Po končanam delu zapremo ohišje.

Električni motor: Zunanjost elektromotorja lahko čistite z vlažno krpo. Notranjost motorja 
je priporočljivo očistiti s stisnjenim zrakom. To se naredi tako, da pihamo zrak skozi sneto 
sesalno kapo motorja. Po končanam čiščenju kapo ponovno namestimo nazaj.

Električni priključki: SAMO  pooblaščeni električar lahko narediti električnimi priključke in
druge servise na napravi. Sami pa se lahko vizualno prepričate, če je vse vredu. 

Čiščenje  čistilne  cevi:  Čiščenje  čistilne  cevi  je  potrebno  izvesti  ob  vsaki  uporabi.
Umazanijo in maščobe, ki so se nabrale na  plastični površine lahko odstranimo z blagim
čistilnim  sredstvom  odstranjevalca   maščob,  ki  je  namenjen  za  plastične  površine.
Poskrbite tudi za redno mazanje rotirajoče glave na koncu čistilne cevi (sintetični vazelin,
mazalnega  olja  itd.)
  

Zamenjava olja
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Prva menjava olja se izvede po 1000 delovnih urah,  potem menjamo olje  vsako leto.
Uporabljamo lahko samo Shellovo hidravlično olje  TELLUS T 32-h. Preverite, da je vedno
dovolj velika količina olja v napravi. Minimalni nivo olja je 50% pod mejno črto in maximum
je 80 % nad črto.

REZERVNI DELI

Pri naročanju nadomestnih delov, vedno omenjamo model in tip stroja. Informacije so na 
CE-plošči, ki se nahaja poleg motorja.

REŠEVANJE TEŽAV

Možne situacije problemov in podane rešitve, so predstavljeni spodaj. Če niste prepričani 
o tem, kako ravnati v dani situaciji,  nas kontaktirajte. Naši strokovnjaki se bodo potrudili, 
da vam bodo pravilno svetovali in vam pomagali odparvit težave. 

1) Stikalo se ne vklopi
a. Prepričajte se,da je naprava pritrjena na električno omrežje z zaščitno ozemljitev (230V/
50Hz) in da je električno omrežje  brezhibno.
b. Prepričajte se, da je napetost v električnem omrežju ustrezna in da ni pregorela 
zaščitan varovalka.  

2) Naprava je priključena na električno omrežje, vendar se ne zažene
a. V primeru, ko naprva daljše obdobje  uporablja večje krtače, se lahko motor in 

prenosnik pregrejeta  je delovanje naprave  je avtomatično izključeno. Stroj bo v 
tem primeru pripravljen za delovanje ko se ohladi.
b. Poskrbite, da  ni drugih električnih porabnikov priključenih na isto vtičnici ali 
podaljšek. Omenjena naprava potrebuje lastno električno napajanje, da lahko 
razvije željeno moč delovanja.

3) Krtača se ne vrti z predvideno hitrostjo
a. Prepričajte se, da je količina olja ustrezna.  (minimum+30 ºC , maximum +80 ºC) 
b. Naprav naj stoji na ravni podlagi. Če je naprava shranjena ali uporabljena  na 
neravni podlagi, lahko pride zrak v hidravlične cevi. Zardi tega lahko hidravlični 
motor nekaj čas deluje neenakomerno. Ko zrak pride ven iz cevi motor deluje 
normalno naprej.
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GARANCIJA

Garancija  velja (1) leto od datuma nakupa in velja v skladu s splošnimi pogoji dobave, 
pod pogojem, da so vsa navodila skrbno upoštevana. Garancija poteče tudi če ni bila pri 
delu uporabljena le LIFA oprema (na primer: druge krtače, filtri itd.)

Servis in popravila so brezplačna v garancijski dobi (potrdilo o nakupu / prejemu mora biti 
dostavljen), pod naslednjimi pogoji:

• Da je napaka na napravi nastala zaradi napak v materialu ali nedelujočih sestavnih delih.
• Napake zaradi normalne obrabe, zlorabe ali nezadostnega  vzdrževanja niso zajete v 
garancijo.
• Je bil stroj dostavljen na prvi obvezni pregled vzdrževanja v 6 mesecih  / ali 100 ur 
uporabe
• Vzdrževanje in popravila mora opraviti pooblaščeni zastopnik proizvajalca. Proizvajalec 
ne prevzema  odgovornosti za vzdrževanje, ki jih izvajajo tretje osebe.
• Reklamacijo je potrebno dostaviti pisno (opis problema) z priloženimi fotografijami 

Naprava se dostavi  pooblaščenemu  predstavniku LIFA Air , od katerega je kupec kupil 
stroj (če ni drugače dogovorjeno): 

Klima Arnšek d.o.o.
 Pot v Čeželj 8
1000 Ljubljana 
Slovenija
Tel: 00386 15631604
www.klimaarnsek.si

kontakt: Andraž Arnšek ; 00386 31 762 382

RECIKLIRANJE

Naprava se v primeru reciklaža, lahko vrne prodajalcu, kjer se tudi izvede recikliranje
kovinskih delov (okvir, rolo, motor), kot odpadne kovine.
Električne dele ( glavno stikalo) je potrebno vrniti pooblaščeni skladišče za recikliranje
Drugi deli je mogoče reciklirati, kot mešane odpadke.
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IZJAVA O SKLADNOSTI

Proizvajalec Ime: Oy LIFA Air Ltd
Naslov proizvajalca: Hämeentie 157
FIN-00560 Helsinki, Finska
Proizvajalca telefon: +358 9 3948 58
Proizvajalca fax: +358 9 8764 366

Model: HYDMASTER 40

Oy LIFA Air Ltd, izjavlja, s polno odgovornostjo, da je naprava,  v skladu z zahtevami iz 
naslednjih direktiv:

Zgornji opreme v skladu z naslednjimi direktivami:
EU Direktiva o strojih MD 2006/42/ES
EU nizki napetosti Direktiva LVD 2006/95/ES
EU elektromagnetni združljivosti Direktiva EMC 2004/108/ES
EU direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski 
opremi ROHS 2002/95/ES

Viri za harmonizirane standarde:
EMC: EN 55014 Elektromagnetna združljivost

MD: EN ISO 12100-1:2003 Varnost strojev - Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja - 
1. del: Osnovna terminologija, metodologija

EN ISO 12100-2:2003 Varnost strojev - Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja - 2. 
del: Tehnična načela

EN 60204-1:2007 Varnost strojev: Električna oprema
strojev, Splošne zahteve

EN ISO14121-1: 2007 Varnost strojev, načela za ocenjevanje tveganja

Dodatne informacije:
Izdelek izpolnjuje zahteve za oznako CE.
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Oy LIFA Air Ltd
Kirsi-Marja Kuusisto (CEO)
Dodatne informacije:
Izdelek izpolnjuje zahteve za oznako CE.

Oy Lifa Air Ltd

 
Antti Stensblom 
CEO
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