Podmínky rozšířené záruky pro stroje JCB
Premiercover
1.Prodloužená záruka se vztahuje na:

2.Prodloužená záruka se nevztahuje na:

Všechny součástky na stroji, které nepodléhají
normálnímu opotřebení.

Trubky, hadice, spojky, kotouče, třecí destičky,
brzdové obložení (včetně ruční brzdy), oleje,
mazací tuky, filtry
2.1.Hnací soustava

1.2.Hnací soustava

Filtry, těsnění krytu rozvodů, řemeny ventilátorů,
hnací řemeny, ventilátory, suché lamelové
spojky,
všechny
třecí
destičky,
konce
spojovacích tyčí, matice a šrouby kol, výfukové
systémy, ovládací lanovody, hadice vytápění,
pneumatiky, duše, kola, ozubená kola a desky
2.2.El. soustava

Motor (včetně vodního čerpadla, olejového čerpadla
a turbodmychadel),
převody, nápravy, převodovky, kloubové hřídele,
chladiče

1.3.El. soustava
Alternátor, startér, počítačový hardware, spínače,
motor stěračů, vytápění, svazky vodičů, přístroje
1.4.Hydraulika

Žárovky, pojistky, baterie, světla

Čerpadla, hydraulické motory, hydraulické
rozvaděče, hydraulické válce
1.5.Pal. Soustava

Hadice, potrubí, filtry

Sací čerpadlo, vstřikovací čerpadlo
Brzdový systém

Filtry, vstřiky
2.5.Brzdový systém

brzdové pumpy, brzdové posilovače, brzdové
písty,
1.6.Řízení

třecí destičky, brzdové obložení (včetně ruční
brzdy)

Čerpadla, písty, skříň řízení, ventily
1.7.Konstrukce
Podvozek, výložník, hlavní rám,
ramena nakladače
1.8.Různé

2.3.Hydraulika

2.4.Pal. soustava

sloupky,
2.6.Různé
Pryžové vložky a ramena stěračů, skla, sedadlo,
vybavení kabiny, bezpečnostní pásy, těsnicí
pásky, pryžová těsnění, madla, zámky, závěsy,
zrcátka, karoserie a nátěr, podložky výložníku,
čepy a pouzdra, gumové hadice, trubky a spojky,
náplň / tlak v klimatizaci, kabinové filtry, lopaty,
zuby, břity, vlečné háky, veškeré doplňky
namontované ke lžíci, výložníku, ramenům
nakladače a 3bodovému závěsu
Spotřební materiály a další komponenty
vyžadující pravidelnou údržbu nebo periodické
opravy nebo výměny.

Olejová těsnění, ložiska, otočné věnce

1

3.Záruka se rovněž nevztahuje na závady zapříčiněné následujícími okolnostmi:
3.1.Nevhodné zacházení
3.2.Náhodné poškození
3.3.Jakékoli přídavné zařízení, které nebylo původně namontováno výrobcem
3.4.Jakékoli úpravy vyžadované zákonem
3.5.Jakékoli úpravy stroje neschválené výrobcem nebo autorizovaným prodejcem JCB
3.6.Neprůchodné chladiče a olejové chladiče
3.7.Usazování uhlíkových zbytků
3.8.Havárie
3.9.Znečištění palivového nebo hydraulického systému
3.10.Používání stroje navzdory existujícím problémům
3.11.Koroze
3.12.Poškození ohněm
3.13.Poškození mrazem nebo sněhem
3.14.Poškození nebo závady v důsledku zanedbání údržby a servisu stroje JCB v souladu s
doporučeními výrobce
3.15.Výfukové emise
3.16.Nesprávné používání nebo aplikace
3.17.Používání nesprávného paliva (viz kapitola Specifikace paliva)
3.18.Delší dobu uskladněné nebo nepoužívané stroje
3.19.Neoprávněný řidič nebo obsluha
3.20.Neodůvodněné opoždění přistavení stroje k opravě po zjištění problému
3.21.Používání jiných než originálních JCB náhradních dílů, maziv a mazacích tuků

4.Povinnosti zákazníka:
4.1.Stroj musí procházet servisem v souladu s intervaly uvedenými v příručce obsluhy a takové práce
musí být prováděny autorizovaným prodejcem JCB.
4.2.Stroj smí řídit pouze oprávněné osoby.
4.3.Musí být udržovány předepsané stavy kapalin.
4.4.Musí být udržovány předepsané tlaky v pneumatikách. Stroj musí být opatřen pouze
předepsanými pneumatikami. Je zakázána kombinace pneumatik od různých výrobců na jedné
nápravě. Rozdíl valivých poloměrů pneumatik použitých na jedné nápravě nesmí být větší než 2%.
4.5.Musí být prováděny všechny denní a týdenní kontroly uvedené v příručce operátora.
4.6.Jestliže stroj vykazuje příznaky závady nebo možné závady, která by na něj mohla mít negativní
vliv, musí být neprodleně odvezen k prodejci JCB, který se o něj postará.
4.7.Pokud ve stroji dojde k jakékoli závadě nebo poruše, musí být učiněna všechna potřebná opatření,
aby byly minimalizovány možné škody.
4.8.Jestliže přestane pracovat počitadlo nebo jiný přístroj používaný k měření počtu provozních hodin
stroje, musí být okamžitě informován autorizovaný prodejce JCB.
4.9.Musí být umožněno kterémukoli autorizovanému prodejci JCB prohlédnout a zkontrolovat údaj na
počitadle provozních hodin a jeho funkčnost.
4.10.Musí být pravidelně čistěny všechny chladiče a radiátory.
4.11.Musí být chráněny všechny hnací hřídele proti cizím materiálům. Zákazník ponese ke své tíži
všechny náklady, které vyplynou z toho, že ve stroji dojde palivo, mazivo nebo že dojde k jeho
znečištění.
4.12.V případě požadavku na uplatnění záruky palivové soustavy stroje, je zákazník povinný umožnit
odběr vzorku paliva ze stroje pro jeho další rozbor, pokud to požaduje výrobce. Náklady na
rozbor hradí zákazník v případě, že na základě vyhodnocení vzorku nebude záruka uznána.

Podmínky rozšířené záruky číslo 1/2011 jsou platné od 1. ledna 2018.
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Příloha č.1.

5.SPECIFIKACE PALIVA
5.1.Skupina 1:
Plně akceptovatelné palivo bez omezení záruky a životnosti
Palivo odpovídající následujícím normám:
–
–
–
–

EN590 palivo naftového typu – Auto/C0/C1/C2/C3/C4.
BS2869 třídy A2.
ASTM D975-91 třídy 2, US DF1, US DF2, US DFA.
JIS K2204 (1992) stupně 1,2,3 a speciálního stupně 3.

5.2.Skupina 2:
Palivo akceptovatelné bez omezení záruky (za předpokladu zkrácení servisního
intervalu na polovinu), ale s omezenou životností motorový olej musí mít
specifikaci CH4.
Palivo odpovídající následujícím normám:
–
–
–
–
–

ASTM D975-91 třídy 1DA
MIL T38219 XF63
NATO F63
EN590 (RME5) s max. 5%
RME objem smíchaný s minerální naftou (maximální koncentrace 5%).

5.3.Skupina 3:
Palivo akceptovatelné, ale bez záruky s omezenou životností. NUTNÁ
ADITIVA!!
–
–
–
–
–

AVTURFSII, NATO F34, JP8, MIL T83133, DERD 2463, DEF STAN 91-87.
NATO F35, JET A1, DEF STAN 91-91, DERD 2494, JP7.
AVCAT, NATO F43 (neplatné), JP5 bez aditiv
JET A (ASTM D1655).
ASTM D3699 Kerosin

5.4.Skupina 4:
Palivo neakceptovatelné s / bez aditiv.
–
–
–
–
–

AVTAG (neplatné)
AVTAG FSII (neplatné), NATO F40, JP4, DERD 2454
JET B (ASTM D1655). – BS MA100
JIS K2203 No. 2
Neupravené rostlinné oleje
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