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STÁHNĚTE SI NAŠI APLIKACI! K dispozici pro mobily a počítače.

Jediný nástroj, který Vám umožní přístup k veškeré dostupné dokumentaci pro převodové 
stroje, bezpřevodové stroje, omezovače rychlosti a bloky zachycovačů.

Můžete si zkontrolovat dodávku, nastavit měnič, stáhnout návody, technické zprávy, certifi-
káty a mnoho dalšího.

Vyhledejte aplikaci Montanari Giulio, která je k dispozici na Google Play a App Store.

NASKENUTE QR KÓD A STÁHNĚTE  
SI APLIKACI  

PRO ANDROID

NASKENUTE QR KÓD A STÁHNĚTE  
SI APLIKACI  

PRO iOS

NASKENUJTE QR KÓD PRO  
APLIKACI NA PC 
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Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti Montanari.
Společnost Montanari Group vyrábí a dodává svým zákazníkům 
nejlepší trakční stroje a komponenty pro výtahy a eskalátory již od 
roku 1970.
Těší nás, že jste našim zákazníkem, a věříme, že budeme dlouhodobě 
spolupracovat.
Ještě jednou děkujeme za Vaši volbu.

Massimo Montanari
Generální ředitel společnosti Montanari Group
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REV. DATUM POPIS VYPRACOVAL OVĚŘIL SCHVÁLIL

1 04/11/2019 První verze Marketingové oddělení Technické oddělení
Alberto Mantovani STEFANO BERTONI (DTE)

2 04/12/2019 Aktualizace Marketingové oddělení Technické oddělení
Alberto Mantovani STEFANO BERTONI (DTE)

3 06/04/2020 Aktualizace Marketingové oddělení Technické oddělení
Alberto Mantovani STEFANO BERTONI (DTE)

4 02/03/2021 Aktualizace Marketingové oddělení Technické oddělení
Alberto Mantovani STEFANO BERTONI (DTE)

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU:

TIP

!

!

Bezpečnostní opatření k zabránění úrazu 
elektrickým proudem.

Bezpečnostní opatření k zabránění úrazu.

Bezpečnostní opatření k zabránění škod 
na dílech.

Bezpečnostní opatření k zabránění 
popálení v důsledku kontaktu s horkými/
přehřátými povrchy.

Užitečné informace před fází instalace a v 
jejím průběhu.

Viz příslušné části příručky.

Likvidace výrobku.
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1. OBECNÉ INFORMACE
1.1 ÚVOD
Tento provozní návod musí být vždy přístupný. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za 
závady v důsledku instalace, která neodpovídá specifikacím, s výjimkou případů schvále-
ných společností Montanari Giulio & C.

Všechny osoby zapojené do instalace, provozu, údržby a oprav jednotky si musí přečíst 
pokyny a porozumět jim.
Nepřijímáme odpovědnost za škody, rozbití nebo nehody způsobené jejich nedodržením.

Za účelem provádění technických vylepšení si společnost Montanari vyhrazuje právo 
provést bez předchozího upozornění úpravy jednotek a příslušenství při zachování jejich 
základních charakteristik a za účelem zlepšení jejich účinnosti a bezpečnosti.

1.2 Autorská práva
Veškerá práva k tomuto provoznímu návodu patří společnosti Montanari Giulio & C. Srl. 
Informace v této příručce nesmí být bez předchozího souhlasu reprodukovány nebo 
použity neoprávněným způsobem ani poskytnuty třetím stranám.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte:

MONTANARI GROUP
HEADQUARTER - MONTANARI GIULIO & C. Srl
Via Bulgaria, 39 - 41122 - Modena - Itálie
Tel: +39 059 453611 - Fax: +39 059 315890
www.montanarigiulio.com
info@montanarigiulio.com
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2 BEZPEČNOST
2.1 Zamýšlené použití
Bezpřevodový motor MGX19 je dodáván připravený pro bezpečné a spolehlivé použití. 
Jakékoli úpravy uživatelem, které by mohly ovlivnit jejich bezpečnost a spolehlivost, jsou 
zakázány; je rovněž zakázána manipulace se zařízeními nebo funkcemi, které mají zabrá-
nit náhodnému kontaktu.  

Bezpřevodový motor MGX19 musí být používán a ovládán v přísném souladu s 
podmínkami stanovenými ve smlouvě o dodávce.!

Uvažované technické specifikace: rychlost, kapacita kabiny, hmotnost kabiny, přítomnost 
nebo nepřítomnost kompenzace, tah v okamžiku objednávky. 

Odmítáme jakoukoli odpovědnost za nefunkčnost v důsledku instalace, která neodpovídá 
specifikacím, s výjimkou případů schválených společností Montanari Giulio & C.

2.2 Povinnosti uživatele
Provozovatel musí zajistit, aby si všechny osoby podílející se na instalaci, provozu, údržbě 
a opravách přečetly dodaný návod k obsluze, porozuměly mu a řídily se jeho pokyny za 
následujícím účelem:

•  Zabránit zranění osob a poškození věcí.
•  Zajistit bezpečný a spolehlivý provoz jednotky.
•  Zabránit rozbití a poškození okolního majetku v důsledku nesprávného použití.

Především:
•  Při přepravě, montáži, instalaci, provozu, údržbě a demontáži jednotky vždy dodržuj-

te příslušné ekologické a bezpečnostní předpisy.
•  Jednotku smí používat, udržovat a opravovat pouze autorizovaní, vhodně vyškolení 

a kvalifikovaní pracovníci.
•  Bezpřevodový motor se nesmí čistit pomocí vysokotlakého čisticího zařízení. 
•  Každý pracovní postup se musí být provádět opatrně a s náležitým důrazem na 

bezpečnost.
•  Veškeré práce na zařízení se smějí provádět pouze tehdy, když není v provozu. 
•  Na hlavním vypínači musí být umístěno upozornění, které jasně uvádí, že na jednot-

ce probíhají práce.
•  Na zařízení je zakázáno provádět svařovací práce.
•  Nepoužívejte zařízení jako uzemňovací bod pro svařování. 
•  Pokud během provozu zaznamenáte jakékoli změny (například přehřátí nebo neob-

vyklý hluk), okamžitě zařízení vypněte.
•  Rotující součásti musí být vybaveny odpovídající ochranou, aby se zabránilo kontak-

tu.
•  Pokud je jednotka určena k instalaci do zařízení nebo strojní techniky, musí výrobce 

takových zařízení nebo strojní techniky zajistit, aby normy, pokyny a popisy obsažené v 
tomto návodu k obsluze byly začleněny do pokynů těchto zařízení.
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Č Norma Popis
1 UNI 10147 Údržba: Terminologie.

2 EN 81-20
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů 
pro dopravu osob a nákladů.

3 EN 81-50
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů: 
Přezkoušení a zkoušky.

4 EN 81-21
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž nových výtahů pro osoby a náklady v 
existujících budovách.

3. IDENTIFIKACE A ÚDAJE
3.1 Identifikační štítek
Na štítku jsou uvedeny tyto údaje:

•  Je třeba dodržovat informace na výstražných nebo identifikačních štítcích. Tyto štítky 
musí být neustále udržovány čisté a čitelné. Chybějící štítky je třeba nahradit.

•  Všechny náhradní díly si můžete vyžádat od společnosti Montanari Group.

2.3 Správná likvidace 

Respektujte životní prostředí a výrobek zlikvidujte podle předpisů platných v zemi 
instalace. 

2.4 Specifická nebezpečí
V závislosti na podmínkách použití se povrch jednotky může značně zahřát.

Obr. 1

Nebezpečí popálení!!

Výrobce

Adresa  
výrobce

Rok  
výroby

Sériové  
číslo

Kód bezpřevo-
dového  
motoru

Model

Rychlost

Jmenovité 
napětí

Frekvence

Jmenovitý výkon

Typ cyklu

Jmenovitý 
točivý  
moment

Počet pólů 
motoru

Jmenovitý proud

Hmotnost

QR kód pro přístup k 
související dokumen-
taci. 

2.5 Odkazy na normy Tab. 1

Stáhnout 
aplikaci
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3.2 Rozměry
Následuje technický výkres a obrysové rozměry.

Tab. 4

Obr. 2
MGX19

F

A

97,5 97,5

65 65105

E 225

182

B

Ø 8,5

18Ø

16

82,5 82,5

4848 119

13
0

C

Model
Kladka (mm) ROZMĚRY (mm)

 Ø D F A B C E*

MGX19
120 73

540 215 285 302
160 85
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Pro manipulaci používejte pouze zvedací systémy a zařízení s odpovídající 
kapacitou. Všechny obaly jsou navrženy tak, aby umožňovaly přesun pomocí 
vysokozdvižného vozíku a teleskopického manipulátoru.

!

4. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
4.1 Manipulace
Všechny bezpřevodové motory jsou baleny v bednách nebo klecích. 
Lze použít různé typy obalů v závislosti na velikosti a dopravním prostředku. Není-li stano-
veno jinak, odpovídá obal směrnicím HPE.
V některých případech jsou zařízení namontována na dřevěných paletách, aby mohla být 
správně přepravována nákladním autem. Obaly se nikdy nesmí stavět na sebe. Po obdrže-
ní dodávky se doporučuje zkontrolovat stav materiálu. V případě poškození nepokračujte 
v instalaci, pokud to není výslovně povoleno společností Montanari Giulio & C. Dodržujte 
symboly na obalu, aby nedošlo k poškození věcí nebo zranění osob. Níže jsou uvedeny 
významy symbolů, které se mohou objevit na obalu.

Udržujte v suchu Manipulujte opatrně

Horní strana Nepoužívejte háky

Křehké Těžiště

Uchovávejte mimo 
dosah zdrojů tepla

Připevňovací bod

! !
Ke zvedání jsou k dispozici kotevní 
body (šrouby s okem), jak je znázor-
něno na obr. 3. 
K manipulaci s jednotkou používejte 
pouze určené šrouby s okem.

Obr. 3
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4.2 Skladování
Bezpřevodový stroj musí být skladován v provozní poloze na dřevěném podkladu, který 
není vystaven vibracím, na krytém a chráněném místě.

Pokud je jednotka skladována venku, musí být zakrytá, aby se na ní nehromadila 
vlhkost nebo jiné usazeniny.!
Dodávky za speciálních podmínek prostředí během přepravy (např. lodí) a skla-
dování (klima, teplota atd.) musí být dohodnuty smluvně.!

•  Po instalaci zkontrolujte správnou funkci motoru a brzdy. 
•  Opravy smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný pracovník. 
•  Zařízení může být horké. 
•  Tato zařízení musí být připojena k měničům. 
•  Když se zařízení otáčí, ať už ručně nebo mechanicky, může se chovat jako generátor 

a vytvářet vysoké napětí.
•  Během konfiguračních postupů je zařízení napájeno vysokým napětím.  

! !
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Obr. 4

Štítek

Brzda

Standardní 
ochrany

Trakční kladka

Připevňovací 
otvory

Vývod kabelu 
motoru

MGX19 

5. POPIS
5.1 Obecný popis
Bezpřevodové stroje MGS19 jsou motory s permanentními magnety vybavené systémem 
dvojité brzdy. 

5.2 Hlavní součásti 
Jednotka se skládá z hlavních skupin, jak je znázorněno na obr. 4 - 5.

Stroj MGX19 je vybaven tepelnou sondou PTC uvnitř vinutí jako ochranou proti přehřátí 
(teplota vinutí dosahuje 130 °C) a tepelným kontaktem pro aktivaci ventilátorů. Další 
podrobnosti viz elektrické připojení.  -           Viz odst. 6.4
 
Mazání

Bezpřevodový stroj neobsahuje olej a dodává se s ložisky již namazanými pro 
celou dobu životnosti stroje; není nutné žádné další mazání. !
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Standardní 
ochrany

Připevňovací 
otvory

Detaily brzdy
Brzdová páka

Brzdový elektromagnet

Enkodér
Obr. 5

MGX19 

Trakční kladka
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5.3 Brzda
Bezpřevodový stroj je dodáván s brzdou, která odpovídá normám uvedeným v odstavci 2.5.
Brzdový systém je předkalibrován výrobcem a není nutné žádné další seřizování. 

 

Brzdový systém funguje následovně:
• Bez napájení (elektromagnet není napájen): brzdový kotouč je sevřen pomocí 

pohyblivých ploch (žluté šipky na obr. 6). V tomto stavu se systém nepohybuje. 
•  Když je elektromagnet brzdy napájen, uvolněte brzdový kotouč (žluté šipky na obr. 

7); nyní je motor volný.

! !

VZDUCHOVÁ MEZERA 0,5 mm VZDUCHOVÁ MEZERA 0 mm

Brzdový systém není napájen Brzdový systém je napájen

Obr. 6 Obr. 7
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6. INSTALACE
6.1 Obecné informace o instalaci

Bezpřevodový stroj musí být instalován v budově nebo v uzavřené šachtě.  
Nepoužívejte bezpřevodový stroj ve výbušném prostředí. 
Okolní teplota musí být mezi 0 °C a 40 °C.
Montáž a instalace musí být prováděny velmi pečlivě kvalifikovanými a vyškolenými 
pracovníky.
Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo 
nesprávnou instalací.
Před zahájením práce se ujistěte, že je k dispozici odpovídající zvedací a manipulační 
zařízení.
Na jednotce nesmí být prováděny žádné svařovací práce.
Jednotka se nesmí používat jako uzemňovací bod pro svařovací operace. Ložiska by se 
mohla neopravitelně poškodit.
Musí být použity všechny upevňovací body připravené výrobcem.
Nesmí být omezen přívod chladicího vzduchu.

6.2 Instalační povrch
Instalační plocha musí být jednotná a vodorovná. 
Tolerance nivelace je 0,2 mm.
Instalační povrch musí být pevný a dostatečně silný, aby odolal příslušným silám.

6.3 Postup instalace
Bezpřevodový stroj lze zvednout pomocí šroubů s okem pro zasunutí pásů nebo zve-
dacích řetězů (viz také odstavec o skladování a manipulaci). Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat zabránění úderům na brzdový kotouč bezpřevodového stroje; brzdové páky a 
elektrické přípojky jsou velmi choulostivé. Příklad zvedání Obr. 8.

! !

Obr. 8
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Směr zatížení

Umístěte jednotku na instalační povrch a připevněte ji.
•  Připevňovací šrouby a matice musí být utaženy předepsaným utahovacím momen-

tem.
•  Používejte šrouby s minimální pevností třídy 8.8.
•  Netlačte na připevňovací prvky silou, ani je nezarážejte; mohlo by dojít k poškození 

ložisek, kroužků atd. 
•  Namontujte bezpečnostní zařízení.

Bezpřevodové stroje jsou vhodné pro použití se strojovnou i bez ní. Statické 
zatížení se mění v závislosti na směru tahu.  (Obrázek 9): 

Obr. 9

BOČNÍ

SMĚREM DOLŮ
STATICKÉ ZATÍŽENÍ:
2000 kg

STATICKÉ ZATÍŽENÍ:
2000 kg

STATICKÉ ZATÍŽENÍ:
1200 kg

SMĚREM NAHORU

BOČNÍ
STATICKÉ ZATÍŽENÍ:
1200 kg
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! !

Zavřený brzdový kotouč Stav 
Kontakt Volný brzdový kotouč Stav kontaktu

Odpojen Připojen

Připojen Odpojen

ČERNÁ

KOM.

MODRÁ

N.O.

ČERNÁ

KOM.

ŠEDÁ

NC.

ČERNÁ

KOM.

ŠEDÁ

NC.

ČERNÁ

KOM.

MODRÁ

N.O.

•  Napájecí kabel musí být položen odděleně od ostatních kabelů. 
•  Napájecí kabel motoru je stíněný a stínění musí být připojeno k uzemnění. 
•  Kabel enkodéru musí být položen mimo napájecí kabel motoru, aby se zabránilo elek-

trickému rušení.
•  Brzdový systém má napájecí kabel a další kabel pro kontakty mikrospínače. (Obrázek 

č. 11). Štítek brzdového systému obsahuje všechna elektrická data. Mikrospínač má dva 
kontakty: jeden otevřený a jeden zavřený. 

•  Tyto kontakty nám sdělují stav brzdy (tab. 5). 

Tab. 5

Silový kabel a PTC kabel

6.4 Elektrická instalace - připojení
Bezpřevodový stroj je dodáván s tímto vybavením: 

•  silový kabel pro napájení motoru [1 - 2 - 3, Zem, SC] a kabel PTC [T5-T6] (obr. 10).

Stínící kabel
 (Šedá)

Zemnící kabel
 (žlutozelená)

Silové kabely 
pro fáze UVW 
(1 - 2 - 3)

Kabely sondy
PTC (T5 - T6) 

Obr. 10
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Níže je uveden příklad pro nastavení paralelního připojení brzdové cívky. 
- Normální režim: 

Je to možné ovládáním pouze stykače 1, přičemž stykače 2 a 3 zůstanou sepnuté (obr. 12). 
Chrání brzdu před nebezpečným přepětím a hlukem při zavírání. 
- Nouzový režim a kontrolní režim:
Doporučuje se použití všech stykačů. Použití pouze stykače č. 1 během otevírání a/nebo 
zavírání by mohlo způsobit nepřijatelné zpoždění při zavírání brzdy. 

Typické použití s brzdovými cívkami v paralelní konfiguraci. 

Napájení 
BrzdaKabel mikrospínače

Napájecí kabel cívky

Modrá černá 
šedá

Modrá hnědá

Obr. 11

Obr. 12

STYKAČ Č. 1

BRZDOVÁ CÍVKA Č. 1 BRZDOVÁ CÍVKA Č. 2

STYKAČ Č. 3

230 Vac

˜

STYKAČ Č. 2

207 VDC
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Komponenty pro upev-
nění kabelu.

Kabel pro připo-
jení brzdových 

pák pro nouzový 
ruční provoz  

(3,5 m).

Obr. 14

7. PŘIPOJENÍ BRZDY PRO NOUZOVÝ MANÉVR.
Na přání lze dodat lanko a uvolňovací páku. 
Souprava je znázorněna na obr. 13.

7.1 Připojení kabelu k brzdovým pákám

Vložte konec kabelu do otvorů v pákách. Napněte a připevněte. Ohněte konec a zajistěte 
lanovou svorkou, jak je znázorněno na obrázku.
Na závěr je výsledek jako na obrázku níže (obr. 14).

Obr. 13
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Druhý konec kabelu zasuňte do 
otvoru pro šroub. Stisknutím 
zastavte. Obr. 16.

Připevněte páku ke zdi pomocí 
šroubů (nejsou součástí dodáv-
ky). Připojte kabel k držáku, jak je 
znázorněno na obr. 15. 

Obr. 15

Obr. 16

7.2 Připojení kabelu k ruční uvolňovací páce

7.3 Nouzový manévr
Zatažením za páku se brzda otevře, což způsobí pohyb kabiny ve směru největší nevyváže-
nosti. Pro zpomalení kabiny je vhodné propojit fáze dohromady (spojení nakrátko).
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Problémy a poruchy, které se vyskytnou během záruční doby a které nejsou přes-
ně určeny, nebo vyžadují opravu jednotky, musí být oznámeny zákaznickému 
servisu výrobce.

!

Pokud není možné zjistit příčinu poruchy nebo byla jednotka opravena dostupný-
mi prostředky, je třeba se obrátit na jedno z našich servisních středisek se žádostí 
o odbornou opravu.

!

Při opravě problémů nebo poruch musí být jednotka vyřazena z provozu, aby se 
zabránilo neúmyslnému spuštění. Na startovací spínač umístěte výstražný štítek.!

8. FUNKCE
8.1 Připojení
Připojte motor, brzdu a monitorovací zařízení.
Připojení musí být provedeno vyškoleným pracovníkem v souladu s platnými bezpeč-
nostními normami. Je třeba dodržovat instalační a provozní požadavky a platné národní i 
mezinárodní normy.

8.2 Doplňkové komponenty 
Pokud se mají nainstalovat doplňky nebo doplňky třetích stran, prostudujte si informace 
obsažené v příslušné dokumentaci dodávané samostatně.

8.3 Obecné provozní informace
Během provozu jednotky MGX19 zkontrolujte, zda nedochází k následujícím jevům:

•  Nadměrná provozní teplota.
•  Nadměrný a neobvyklý hluk.

Dojde-li během provozu k jakýmkoli nesrovnalostem, jednotku okamžitě vypněte. Najděte 
příčinu pomocí tabulky v kap. 9 obsahující seznam možných problémů, jejich příčin a navr-
hovaných řešení. 

9. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ, ÚDRŽBA A OPRAVY
9.1 Obecné údaje

Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla.
Nerozebírejte motor na místě. 
Ložiska jsou chráněna a za běžných podmínek použití nevyžadují další mazání. 
Na motor nepoužívejte vysokotlaké čističe. 

Společnost Montanari nemůže zaručit ani nést odpovědnost za neautorizované zákroky 
prováděné na jednotce, za nesprávné použití, za úpravy provedené bez jejího souhlasu nebo 
za použití neoriginálních náhradních dílů.
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9.2 Trakční kladka/vratná kladka
Pravidelně, nejméně jednou ročně, kontrolujte opotřebení drážek v trakční kladce.  
V případě klouzání lan nebo nadměrného opotřebení kontaktujte společnost Montanari 
Giulio & C., kde získáte pokyny k výměně, vždy s uvedením sériového čísla. 

9.3 Výměna součástí
Pokyny k výměně jakékoli součásti je nutné si pokaždé vyžádat od technického oddělení 
vždy s uvedením sériového čísla. 

9.4 Problémy, příčiny, řešení 

Diagnostická tabulka
Problémy Možné příčiny Řešení

Motor nefunguje

Fáze motoru jsou špatně připojeny Zkontrolujte stav připojení fází motoru

Nesprávná konfigurace měniče Zkontrolujte nastavení měniče

Vadný měnič Vyměňte zařízení

Vadná brzda Viz dále

Mechanicky zablokovaný motor Kontaktujte Montanari Giulio & C.

Uvolněné přípojky motoru Utáhněte přípojky ovladače zařízení 

Nadměrná teplota Viz níže

Brzdový systém nefunguje
Chybné napájení brzdy Zkontrolujte správné napájecí napětí 

brzdové cívky.

Vadný brzdový systém Kontaktujte Montanari Giulio & C.

Nadměrná teplota

Chladicí ventilátor nefunguje. Vyměňte ventilátor

Chladicí ventilátor není správně připo-
jen.

Zkontrolujte napětí chladicího ventilá-
toru. (230 Vac)

Vadný senzor PTC Kontaktujte Montanari Giulio & C.

Nesprávná nastavení měniče Zkontrolujte nastavení měniče 

Hluk při chodu

Vyrovnání motoru s vychylovací 
kladkou není správné. Zkontrolujte a opravte vyrovnání. 

Vadný kodér Vyměňte kodér

Nesprávná nastavení měniče Zkontrolujte nastavení měniče

Vadné ložisko Kontaktujte Montanari Giulio & C.

Tab. 6 
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9.5 Údržba a opravy
9.5.1 Obecné pokyny

Veškeré postupy údržby a instalace musí být prováděny velmi pečlivě kvalifikova-
nými a vyškolenými pracovníky.!

Dodržování intervalů kontrol a údržby je součástí podmínek platnosti záruky.

9.5.2 Popis činností údržby

Zastavte jednotku a odstavte ji z provozu. Na spínač spouštění umístěte výstraž-
ný nápis, aby nedošlo k neúmyslnému spuštění. 

Čištění jednotky
Nečistoty z jednotky odstraňte tuhým kartáčem.
Odstraňte známky koroze.
Jednotka se nesmí čistit vysokotlakým mycím zařízením.
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10. NÁHRADNÍ DÍLY
10.1 Obecné pokyny

TIP

Chcete-li předejít prostojům, doporučuje se minimální sklad hlavních náhradních 
dílů a součástí podléhajících opotřebení. 

10.2 Objednávka náhradních dílů
Výrobce ručí pouze za originální a jím dodané náhradní díly a příslušenství.
Jiné díly nedodané výrobcem nebyly testovány ani schváleny. Použití těchto dílů může 
proto ohrozit určité parametry bezpřevodového motoru a vystavit je aktivním i pasivním 
bezpečnostním rizikům.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost a neuznává žádnou záruku za škody 
způsobené náhradními díly a příslušenstvím, které sám jako výrobce nedodal.!

Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte:
•  objednací číslo zařízení, do kterého mají být použity;
•  popis;
•  množství;

Chcete-li objednat náhradní díly, přihlaste se na service@montanarigiulio.com.
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