TEMAT W YDANIA

Bezpieczeństwo
przede wszystkim!
Prawidłowo skonstruowana śmieciarka lub wrzutnik powinny zapewniać w trakcie pracy najwyższy
poziom bezpieczeństwa operatorom. Jednocześnie każdy produkt powinien być wyposażony
w szereg zabezpieczeń i rozwiązań, które ograniczają możliwość wystąpienia wypadku
czy uszkodzeń.
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zgodnie z normą PN-EN 1501-1.
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