
NL Deze onderdelen zijn Sparex onderdelen, wanneer dit is aangegeven, geldt dat de namen van fabrikanten, de omschrijving van onderdelen en de productidentificatiecodes van de originele onderdelen van een fabrikant alleen 
worden genoemd als verwijzing en omschrijving. In een dergelijk geval betekent dit op generlei wijze dat deze onderdelen originele onderdelen zijn van de fabrikanten in kwestie. Ze zijn uitsluitend bedoeld als referentie.

Aandrijfassen (PTO aftakassen) brengen de mechanische kracht over van de tractor naar het werktuig. Vanwege de mogelijke
gevaren tijdens het gebruik moeten de fabrikanten voldoen aan de EN 12965-norm, waarin veiligheidscriteria worden
gespecificeerd voor het ontwerp en de constructie van assen en bijbehorende beschermkappen.

De hernieuwde eisen van de EN 12965-norm zijn ingevoerd om het risico op verstrengeling met de as aanzienlijk te
verminderen en zijn van toepassing op alle primaire aftakassen die vanaf 2021 worden geproduceerd (secundaire assen zijn
niet van toepassing). Enkele drukstiften op de primaire aftakas zijn niet langer toegestaan. Fabrikanten hebben tevens nieuwe
tests uitgevoerd om de risico’s van verstrengeling grondig te onderzoeken en om te verzekeren dat hun producten aan deze
nieuwe eisen voldoen. Op de beschermkappen worden speciale markeringen aangebracht en in de gebruiksaanwijzing wordt
nog meer de nadruk gelegd op de veiligheidsinformatie.

De uitzonderingen op deze nieuwe verordening:

• als het gebruik van een werktuig nodig is om de gaffel te vergrendelen (klembout en flensgaffels zijn nog
 steeds toegestaan);
• wanneer een koppelbegrenzer, vrijloopkoppeling of een soortgelijk onderdeel is aangesloten op de voeding
 (machine-/werktuigzijdig).

Nieuwe versies van alle door Sparex geleverde aftakassen voldoen aan deze recente wijziging. Als distributeur mag Sparex nog
steeds de bestaande voorraad aandrijfassen verkopen die vóór deze nieuwe eis zijn geproduceerd, alvorens nieuwe versies
worden verkocht. Als een oudere versie van een as defect is, mag een klant eveneens deze component door eenzelfde
versie vervangen.
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