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 1-:  Disse betingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom 
partene. 

 2-: Tilbud-–-priser 
  Tilbud gjelder i 4 måneder.  Tilbudet er basert på tilbudsdagens priser, 

frakter, import- og  eksportutgifter og avgifter. I tilfelle av endringer i 
disse, reguleres prisene tilsvarende.

 3 : Kjøpers innkjøpsvilkår. 
  Kjøpers innkjøpsvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig avtalt og 

bekreftet av selger. 

 4-: Kvalitet.
  Kjøper har risikoen for at  de tekniske data og varen i sin helhet 

passer for beskrevet behov.  Er varen ikke bestilt etter standard 
eller med angitte kvalitetskrav, leveres materialene uten ansvar for 
spesielle kvalitetskrav.

 5 : Forsikring.
  Forsikring dekkes bare når kunden uttrykkelig ber om det, og da for 

kundens regning.

 6-: Betalingsbetingelser.
  Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale den 

til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente  (p.t 12 % p.a.).  Kjøpers 
reklamasjon p.g.a uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig 
betaling.

 7 : Fakturadato.
 Faktura dateres den dag varen sendes fra fabrikk.

 8 : Salgspant
  Selger har salgspant i (eiendomsrett til) de leverte varer inntil 

kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt 
fullt ut. (Pantelovens § 3-14, jfr. § 3-22). Aksept, sjekk eller andre 
betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin 
helhet.

 9-: Forsendelse.
  Har kjøper ved exw eller fob levering ikke gitt instruksjon om 

forsendelsesmåten, velger selger transportvei etter beste skjønn.

10 : Emballasje
 Emballasje taes ikke i retur med mindre dette er avtalt.

11 : Force majeure
  Selger er uten ansvar for følgene av force majeure. Kjøper og selger 

kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. 
Dersom forholdene er av midlertidig karakter, kan begge parter kreve 
leveringstiden utsatt.  Foretar selgers leverandør heving av noen 
art, har selger tilsvarende rett  overfor kjøper.  Hvis en av partene 
ønsker å påberope seg force majeure, må han uten ugrunnet opphold 
underrette den annen part.

12 : Kontroll av varen.
  Kjøper skal ved mottagelsen kontrollere varen mot eventuell 

pakkseddel og undersøke varen forsvarlig alt etter varens art og 
leveringsform.

  Kjøper plikter å lagre varene på en etter forholdene forsvarlig måte.

13 : Mangelfull levering.
  Selger har intet ansvar for skader eller tap som er en følge av varens 

videreanvendelse eller for konsekvensansvar  som arbeidsutgifter, 
dagmulkt, skadeerstatning, leietap eller for skade som varen  har 
voldt på person eller ting med mindre mangler ved varen kan føres 
tilbake til forsettlig eller grov uaktsomhet hos selger og hvor det 
fra kjøper kan påvises adekvat årsakssammenheng mellom den 
påklagede mangel og den inntrådte skade.

14 : Reklamasjoner.
 Reklamasjoner vedrørende :
 a)   transportskade eller manko i antall kolli skal skje skriftlig straks 

ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller 
manko for rette fraktfører.

 b)   Manko i innhold av emballerte varer  skal skje skriftlig til selger 
straks eller senest 5 dager etter ankomst med spesifikasjon av 
avvikene.

 c)   Mangelfull vare må skje skriftlig hurtigst mulig eller senest 5 
dager etter mangelen er eller burde være oppdaget.

15 : Garanti
  Garantitid er ett år fra anleggsstart, dog maksimalt 15 måneder fra 

fakturadato.

16 : Retur
  Selger mottar varer i retur bare etter avtale. Spesialbestilte varer 

taes kun i retur når aksept fra leverandør foreligger. Varer som 
ønskes returnert, må være i samme stand som ved levering, og i 
originalemballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme 
type skal være sortert på samme måte som de ble levert.  Returgebyr 
vurderes i hvert enkelt tilfelle, men dersom retur ikke skyldes feil 
ved varen eller leveransen, beregnes minimum 20 % returgebyr pluss 
transportomkostninger.

16 : Tvister
  I tilfelle søksmål ansees selgers verneting som vedtatt av begge 

parter. Dersom intet annet er avtalt  gjelder NL 92.
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MT viftene er spesielt konstruert for å tilfredsstille kravene til en industrivifte.
Kapasitetsområdet for remdrevet utførelse er fra 800m3/t til 18000m3/t og
viftene egner seg godt for røykgasser, eksos, støvholdig luft, samt
flistransport. Som standard leveres viftene i grunnet og lakkert utførelse, men
kan også leveres epoxybehandlet, galvanisert, rustfri eller syrefast, og med
tilleggsutsyr som mansjetter, vibrasjonsdempere osv.

Målskisse

Måltabell *Flens på innsug er standard fra og med str. 250

MT A B C E F G H K M S T Vekt kg
150 565 ~750 150 195 115 150 ~490 152 57 273 60 50
175 642 ~950 176 220 133 175 ~552 178 57 308 60 60
200 699 ~1000 201 246 152 200 ~624 203 60 328 80 80
250 850 ~1100 251 296 190 250 ~667 254 64 399 100 95
300 963 ~1300 302 351 228 300 ~940 305 70 429 100 110
350 ~1100 ~1350 353 398 266 350 ~1050 356 73 ~480 100 150
400 ~1200 ~1400 402 446 298 400 ~1150 406 80 ~510 100 200

Rett til målforandring uten forutgående varsel forbeholdes. NB! Oppgitt vekt er eks. motor.

Pos.tabell

Røykgass og transportvifte MT Arr. 1


