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Med mindre andet er angivet, er produkterne Sparex produkter, og ikke fremstillet af Original Equipment Manufacturer (OEM). Originale navne, referencenumre og beskrivelser er udelukkende til sammenligning, og indikerer 
eller antyder ikke, at produkterne er fremstillet af OEM. Billederne er kuntil illustration, og kan afvige fra det leverede produkt. Alle priser er vejledende udsalgspriser ex. moms (inkl. moms er vist efterfølgende). Forbehold for 
trykfejl og prisændringer. Priserne kan ændres uden varsel. Se handelsbetingelserne på www.sparex.com

Kraftoverføringsaksler (PTO) overfører mekanisk kraft mellem traktoren og redskabet. På grund af de potentielle farer ved drift,
skal producenterne overholde EN 12965-standarden, som fastsætter sikkerhedskriterier for design og konstruktion af aksler
og deres afskærmninger.

De seneste krav i EN 12965-standarden er blevet indført for i høj grad at reducere risikoen for ulykker med akslen og vil gælde
for alle primære PTO-aksler, der er fremstillet fra 2021 og fremefter (sekundære aksler vil ikke blive berørt). Gaffel med snaplås
på primære PTO-aksler vil ikke længere være tilladt. Producenterne har også foretaget nye test for at foretage en grundig
vurdering af risici for indvikling og sikre, at deres produkter er i overensstemmelse med disse nye krav. Der vil også være
yderligere mærkninger på afskærmningerne og yderligere sikkerhedsoplysninger i brugsanvisningerne.

Undtagelser fra denne nye forordning omfatter:

• Hvis det er nødvendigt at bruge et værktøj til at låse gaflen (klemmebolt og flange er stadig tilladt)
• Hvor en momentbegrænser, overløbskobling eller lignende komponent er monteret på redskabssiden

Alle nye versioner af alle PTO-aksler, der leveres af Sparex, vil overholde denne nylige ændring. Som distributør kan Sparex
stadig sælge eksisterende lagre af PTO-aksler, der er produceret før dette nye krav, inden vi sælger de nye versioner. På samme
måde er det, hvis en ældre version af en aksel bryder sammen, tilladt for en kunde at udskifte dens komponenter med noget
lignende.

Sparex tilbyder et stort udvalg af PTO-
aksler og reservedele.
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https://dk.sparex.com/pto-liftdele/pto.html

