10.11.201
Stübben SteelTec Easy Control Travbitt – midlertidig salgsstopp
Vi har mottatt informasjon om at et Stübben SteelTec Travbitt av typen Easy
Control har knekt under løp på Biri Travbane.
Vi har mottatt bittet og det skal sendes tilbake til produsenten for analyse.
Samtidig har vi fått et bitt fra Leangen Travbane, av samme type, med brudd.
Bittet fra Biri Travbane er solgt i 2012, bittet fra Leangen har vi ikke funnet
salgsdato på.
Produsenten, Stübben Steeltec, sier at dette kan skje på grunn av urenhet under
støping. Risikoen er svært liten for at dette kan skje, statistisk 1 til 10000.
Det er også riktig å påpeke at bitt har en levetid ut ifra bruk og alder. Bruker må
jevnlig sjekke bitt for svakheter.
Vi har testet Stübben Steeltec travbitt vi har på lager her og utsatt det for ekstrem
belastning, uten av brudd ble fremprovosert.
For å være på den sikre tilbakekalles alle Stübben Steeltec Easy Control travbitt
som er i butikk. Hvis du har kunder som har bitt i bruk, og som ønsker kontroll,
merkes disse bittene med eiers navn og sendes samtidig i retur.
Alle bittene, inkludert de vi har på lager, sendes så tilbake til produsent for
kvalitetssjekk. Dette skjer gjennom røntgen kontroll.

Heimer AS
Hveemsvegen 76, 2850 Lena, Norway
Tlf. 61 16 57 50, fax. 61 16 57 51
Org.nr. 970 99 1557

Bittene sendes til oss så snart som mulig, og senest innen fredag 17.november
2017.
Returadresse er: Heimer AS, Hveemsvegen 76, 2850 Lena.
Når bittene er kontrollert sendes de tilbake til butikk.
Fraktkostnader i forbindelse med retur av bitt vil bli refundert.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.
Mvh
Heimer AS
Aage Einar Hveem
Daglig leder
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