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DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o.- zwana dalej Producentem – udziela gwarancji na produkowane liny na 
następujących zasadach: 
W zakresie ilości, sposobu smarowania, pakowania, transportu lub innych ustaleń - na zgodność z 
uzgodnieniami kontraktowymi pomiędzy Kupującym a Producentem. 
Własności mechaniczne liny i drutu z liny -zgodnie z normami przedmiotowymi, określonymi podczas ustaleń 
kontraktowych. 
Skorzystanie z prawa gwarancji obwarowane jest stosowaniem się do następujących zaleceń: 
W zakresie składowania i przechowywania: 
Liny stalowe naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych (ewentualnie zadaszonych) i suchych, o 
warunkach klimatycznych zbliŜonych do warunków normalnych, zabezpieczających liny przed działaniem 
czynników korodujących (woda, para, kwasy, gazy, itp.). 
Bębny i szpule z liną powinny być ustawione w sposób uniemoŜliwiający dostęp wilgoci od podłoŜa, kręgi 
naleŜy składować na kratownicach niemetalowych umieszczonych co najmniej 0,1 m od powierzchni podłogi. 
Opakowania lin naleŜy ustawiać w odległości co najmniej 0,5 m od ścian pomieszczenia. 
Odległość od urządzeń energetycznych i instalacji oświetleniowych powinna być zgodna z obowiązującymi 
przepisami przeciwpoŜarowymi. 
Temperatura pomieszczenia nie powinna być wyŜsza od 313 K (400 C), aby nie spowodować wytopienia się 
smaru z liny. 
Linę przechowywaną w magazynie naleŜy, co 10-12 miesięcy przewijać kontrolując jej stan i uzupełniając 
pokrycie smarem (w przypadku lin smarowanych). 
W zakresie transportu: 
Liny muszą być transportowany w zamkniętych i suchych środkach transportu, bez Ŝadnych pozostałości 
agresywnych środków działających korodująco na wyroby, zabezpieczonych przed moŜliwością mechanicznego 
uszkodzeniem liny. 
W zakresie rozładunku i transportu wewnętrznego: 
Bezwzględnie nie wolno dopuścić do upadku jednostki ładunkowej liny (bębna, kręgu, szpuli). 
Nie wolno w trakcie transportu przy pomocy wózka widłowego dopuścić do tarcia liny o podłoŜe oraz inne 
elementy mogące spowodować uszkodzenia powierzchni liny, ani dopuścić do kontaktu wideł wózka z liną. 
W zakresie rozpakowywania i montaŜu lin: 
Liny rozwijane z kręgu – pod Ŝadnym pozorem nie wolno ciągnąć za swobodny koniec liny, kiedy krąg 
spoczywa nieruchomo na podłoŜu – Rys. B. 
Lina powinna być odwijana, poprzez jej rozkręcania z ruchomego krętlika, bądź rozkręcanie samego kręgu –  
Rys. A. 
 
 
 

rys. a. Prawidłowe odwijanie lin z kręgu 
Rys. B. Nieprawidłowe 
odwijanie liny z kręgu 

 
 

Liny rozwijane z bębna (szpuli) – pod Ŝadnym pozorem nie wolno odwijać liny z leŜącego nieruchomo bębna –  
Rys. D. 
 
 
 
 



Lina powinna być odwijana z bębna umocowanego w sposób umoŜliwiający jego obracanie się w kierunku 
zgodnym z kierunkiem rozwijania liny. 
 

rys. C. Prawidłowe odwijanie lin z 
Bębna (szpuli) 

Rys. D. Nieprawidłowe 
odwijanie liny z Bębna (szpuli) 

 
 

 
 
Do rozcinania taśm spinających stosować noŜyce do metali, w Ŝadnym wypadku nie naleŜy uŜywać 
przecinaków, czy innych ostrych narzędzi mogących uszkodzić linę. 
Podczas montaŜu lin na urządzeniach stosować się do obowiązujących przepisów, instrukcji montaŜowych, bądź 
zaleceń właściwych Urzędów Dozorowych. 
Pod Ŝadnym pozorem nie wolno dopuścić do załamania liny i wprowadzenia do niej dodatkowych napręŜeń (lina 
przed montaŜem na urządzeniu powinna zostać rozwinięta w celu umoŜliwienia swobodnego rozpręŜenia). 
Kategorycznie zabrania się sztywnego łączenia końców lin uŜywanych z nowymi! 
Niedopuszczalne jest pod rygorem utraty praw do gwarancji łączenie liny starej z nową za pomocą sztywnych 
połączeń przenoszących napręŜenia z liny starej do nowej (spawanie liny). Tego typu połączenia mogą być 
realizowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem elastycznych połączeń, np. specjalnych siatek połączeniowych 
– krętlików drucianych, bądź cienkiej liny lub splotki, która spełni rolę kompensatora napręŜeń pomiędzy starą a 
nową liną. 
Niestosowanie się przez Kupującego do zaleceń podanych w pt. 2. spowoduje utratę wszelkich praw do 
gwarancji, rękojmi oraz innych roszczeń w jakiejkolwiek formie, a takŜe moŜe być przyczyną powaŜnych 
awarii, a w konsekwencji wypadków w trakcie pracy urządzeń dźwigowych. 
Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia uwag w następujących terminach: 
W zakresie uwag dotyczących transportu i stanu liny w momencie dostawy – w ciągu dwóch dni roboczych od 
momentu dostawy – 48 godzin, 
W zakresie uwag ilościowych – w ciągu 72 godzin od momentu dostawy (lub moŜliwie najkrótszym czasie od 
stwierdzenia niezgodności z kontraktem/zamówieniem). 
W zakresie uwag jakościowych – w terminie nieprzekraczającym 3 miesiące od momentu rozpoczęcia 
uŜytkowania liny. W przypadku lin wykonywanych wg specjalnych Warunków Technicznych reklamacja moŜe 
zostać zgłoszona w czasie przez nie określonym. 
Zgłoszenie uwag i reklamacji powinno mieć formę pisemną i zawierać dane dotyczące: numeru dokumentu 
sprzedaŜy (faktury lub WZ), informacji podanych na zawieszkach identyfikacyjnych jednostek ładunkowych, 
oraz dokładny opis zauwaŜonych nieprawidłowości. 
Kupujący zobowiązany jest umoŜliwi ć przedstawicielowi Producenta zapoznanie się z problemem w swoim 
zakładzie, a w szczególności: dokonanie oględzin miejsca składowania, przeprowadzenie prób na maszynach i 
urządzeniach Kupującego. 
W przypadku uznania zasadności reklamacji Producent uzgadnia z Kupującym dalszą formę postępowania z 
wyrobem (zwrot do Producenta, upust cenowy), potwierdzenie tych ustaleń musi mieć formę pisemną. 
W przypadku zwrotu reklamowanego wyrobu do Sprzedającego Kupujący zobowiązany jest do dołoŜenia 
naleŜytej staranności, tak by powracający wyrób nadawał się do dalszego przerobu lub odsprzedaŜy (np. 
zabezpieczenie ładunku w transporcie). W przypadku sprzedaŜy eksportowej Kupujący zobowiązany jest do 
dokonania odprawy celnej powracającego wyrobu oraz do przygotowania dokumentów celnych zgodnie z 
wymogami przedstawionymi przez Sprzedającego. W przypadku raŜących zaniedbań ze strony Kupującego 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia reklamowanego wyrobu do zakładu bądź do obciąŜenia 
Kupującego z tytułu poniesionych kosztów 
Producent zastrzega sobie prawo oddalenia reklamacji w przypadku niedopełnienia przez Kupującego 
zobowiązań określonych w punkcie 4 i 5, jak równieŜ do nie przyjęcia na teren zakładu reklamowanego towaru 
zwracanego przez Kupującego bez jakichkolwiek uzgodnień z Producentem.  
Niniejsze Warunki Gwarancji na Liny stanowią integralną część Ogólnych Warunków SprzedaŜy DRUMET 
Liny i Druty Sp. z o.o. 


