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A lm inde l i ge  anbe fa l inger  fo r  opbevar ing  a f  
rese rvede le  
 
 
For at forlænge levetiden for reservedele, der leveres af TGW, anbefaler vi at nedenstående almindelige 
betingelser overholdes. De respektive fabrikanters dokumentation indeholder mere indgående råd vedr. 
opbevaringen af reservedelene.  

 

Almindelige anbefalinger for opbevaring af reservedele  

• Ideel opbevaringstemperatur: 15 - 25 °C 
• Tørlagring (40 - 60 % relativ luftfugtighed)  
• Beskyttes mod UV-lys 
• Ozonfri opbevaring (ingen lysstofkilder, kviksølvdamplamper, kopimaskiner osv.) 
• Ingen opbevaring direkte på gulv, langs med vægge, foran radiatorer eller andre varmekilder 
• Støvfri opbevaring (brug støvbeskyttelse) 
• Rustbeskyttelse må ikke fjernes (fx oliefilm på ubehandlede ståldele) 

 

Opbevaring af dele, der anvendes i frostområder 

Almindeligvis, kan dele, der er egnet til frysere opbevares både under frost og i områder med normal 
temperature.  
Bemærk!  

• Dele med frigang og tolerancer skal anbringes i anvendelseområdet mindst 24 timer, før de skal 
bruges. 

• Vi anbefaler at dele, der er egnet til frost, såsom driv-, rund- og fladremme opbevares i områder 
med normal temperatur. Disse dele kan monteres i frostområdet når som helst 

 

Anbefalinger for opbevaring af plastdele 

De mange sammensatte plastmaterialer, som vi bruger i dag, har forskellig modstandsdygtighed over for 
kemikalier, opløsningsmidler, olie og fedtstoffer. Kommer plastdelene i kontakt med et af disse stoffer, kan 
de blive uigennemsigtige, kvælde eller nedbrydes, og der kan opstå varige ændringer af de mekaniske 
karakteristika. Kemisk aggressive stoffer skal derfor opbevares et sikkert sted adskilt fra plastdele. 
Ovennævnte anbefalinger for opbevaring af plastdele skal i øvrigt følges.  
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Opbevaring af remme 

Remme skal opbevares tørt og må ikke udsættes for UV-stråler. Remme må ikke stables for højt (fx i 
reoler). Undgå at klemme eller bukke remmene. Ovennævnte anbefalinger vedr. opbevaring af plastdele 
gælder også for remme. Den ideelle opbevaringstemperatur for remme er 15 - 25 °C og aldrig over 40 °C.  

 

Opbevaring af gearmotorer 

Instruktionerne for opbevaring og pleje af gearmotorer er en del af de respektive fabrikanters 
dokumentation.  

 

Opbevaring af smøremidler 

De lokale og officielle bestemmelser for opbevaring af smøremidler (olie, fedt, smøresprays, m.m.) skal 
overholdes. Smøremidler er ofte meget brandbare og de må ikke udsættes for nogen form for varmekilde. 
Der må ikke kunne ske udslip til kloak, overflade- eller grundvand. Smøremidler skal altid opbevares i den 
originale emballage. Smøremidler skal opbevares køligt og tørt og må ikke udsættes for direkte sollys. 
Smøremidler skal opbevares på et velventileret sted og må ikke opbevares ved temperaturer over 50 °C. 
Det er forbudt at opbevare smøremidler sammen med oxiderende eller syreholdige stoffer. 

 

Opbevaring af elektrodele 

Ovennævnte almindelige anbefalinger for opbevaring af reservedele gælder også for elektrotekniske dele. 
Delene kan uden problemer opbevares ved temperaturer ned til -25 °C.  
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