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Weryfikacja techniczna najczęstrzych usterek

Szanowni Państwo,

Naszą nieustającą troską jest ciągły rozwój umiejętności zarówno naszych pracowników jak i naszych  
Partnerów biznesowych.

W tym też celu opracowaliśmy niniejszą broszurę. Jej zadaniem jest rozstrzygnięcie często pojawiających 
się wątpliwości przy klasyfikacji uszkodzeń w trakcie napraw gwarancyjnych maszyn Hitachi. W publikacji  
zawarte są przykłady najczęstszych, typowych uszkodzeń części składowych produktu z podziałem  
na gwarancyjne i po gwarancyjne oraz ich fotografiami i krótkim opisem. 
Jesteśmy przekonani, iż materiały te wydatnie pomogą Państwu przy klasyfikowaniu rodzaju napraw  
i zapobieganiu ewentualnych konfliktów interpretacyjnych z Klientami, które zawsze mogą pojawić się  
w trakcie tego typu napraw.

W przypadku pojawienia się nietypowej usterki, nieuwzględnionej w niniejszej broszurze oraz problemem  
z jej klasyfikacją prosimy o kontakt z pracownikami Centralnego Serwisu Gwarancyjnego w Warszawie.

Kierownik serwisu
Marcin Milczarski
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Kontynuacja pracy niesprawną maszyną (uszkodzony  
wirnik i stojan) - poza gwarancją.

Nadmierne zużycie komutatora spowodowane zastosowa-
niem nie oryginalnych szczotek węglowych - poza gwa-
rancją.                                                                       

Naturalne zużycie komutatora - poza gwarancją.                                                                      Wewnątrz zwojowe zwarcie wirnika (bez oznak przeciąże-
nia) - na gwarancji.

Uszkodzenie komutatora wirnika (bez oznak przeciąże-  
nia) - na gwarancji.                                                                    

Przeciążenie wirnika spowodowane długotrwałą pracą  
na uszkodzonym łożysku - poza gwarancją.
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Przebicie uzwojeń stojana (bez uszkodzeń mechanicz-
nych) - na gwarancji.                                                                              
                                                                       

Spalenie stojana spowodowane przeciążeniem maszyny  
- poza gwarancją.
                                                                      

Spalenie szczotkotrzymacza spowodowane przez pracę 
uszkodzoną maszyną - poza gwarancją.
                                                                       

Niewłaściwe zamocowanie przewodu stojana - na gwa-
rancji.                                                                   

Stopienie mocowania szczotkotrzymacza spowodowane 
pracą iskrzącą maszyną - poza gwarancją.
                                                                       

Przebicie pomiędzy zaciskami włącznika - na gwarancji.
                                                                       



Złamanie mechaniczne włącznika - poza gwarancją. Złamanie obudowy - poza gwarancją.                                                                       

Luz popychacza piły szablastej spowodowany jej przecią-
żeniem - poza gwarancją.
                                                                   

Pęknięcie bijaka - na gwarancji.

Naturalne zużycie czoła bijaka - poza gwarancją.                                                                         
                                                                   

Pęknięcie łożyska wahliwego - na gwarancji.                                                                      
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Ukręcony  wałek przekładni - na gwarancji.                                                                                 
                                                                             
                                                                       

Zużycie zazębień sprzęgła przeciążeniowego spowodowa-
ne nadmiernym obciążeniem - poza gwarancją.                                               

Zużycie lamelek prowadzących uchwytu roboczego - poza 
gwarancją.
                                                                 

Złamanie uchwytu narzędzia spowodowany użyciem dużej 
siły nie osiowej - poza gwarancją.

                                                                       

Rozbicie gniazda blokady - na gwarancji.
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Wytopienie gniazda łożyska oporowego spowodowane 
zbyt długą pracą w funkcji podkuwania (patrz instrukcja  
obsługi maszyny) - poza gwarancją.

                                                                      



Zaklinowanie narzędzia w uchwycie roboczym - poza  
gwarancją.                                                                     

Uszkodzenie przekładni spowodowane awarią łożyska - na 
gwarancji.
                                                                      

Pęknięcie wrzeciona spowodowane niezastosowaniem 
przetyczki zabezpieczającej - poza gwarancją.
                                                                

Naturalne zużycie krawędzi natarcia wrzeciona - poza 
gwarancją.

Naturalne zużycie krawędzi natarcia kowadła - poza  
gwarancją.                                                                    
                                                                    

Uszkodzenie bijaka spowodowane długotrwałą pracą  
zużytym narzędziem (np.: dłuto) - poza gwarancją.

7



Weryfikacja techniczna najczęstrzych usterek

Uszkodzenie cylindra spowodowane zużyciem naturalnym 
- poza gwarancją. 

Uszkodzenie przekładni młota spowodowane przez na-
pełnienie układu pneumatycznego smarem lub olejem nie 
przeznaczonym do tego celu - poza gwarancją.

                                                                      

Naturalne zużycie zacisków uchwytu roboczego - poza 
gwarancją.

Wygięcie (pęknięcie) podstawy spowodowane nadmier-
nym naciskiem lub uderzeniem - poza gwarancją.
                                                                   

Mechaniczne uszkodzenie przewodu zasilającego - poza 
gwarancją.

Uszkodzenie silnika odkurzacza spowodowane pracą 
ze zużytym (uszkodzonym) filtrem lub bez niego - poza  
gwarancją.
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Podstawy prawne

Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. Nr141, poz. 1176)

Kodeks cywilny

- Rękojmia za wady 
  (K.C. art. 556 – 576)

- Gwarancja jakości 
  (K.C. art. 577 - 581)   

Podstawy prawne – pojęcia 

Niezgodność Towaru z Umową 
(Ustawa o szczególnych warunkach Sprzedaży Konsumenckiej
i zmianach kodeksu Cywilnego Dz.U.2002.141.1176)

Rękojmia za wady
(K.C. art. 556-576)

Gwarancja jakości 
(K.C. art. 577-581)

RODZAJE I UPRAWNIENIA NABYWCÓW

 Konsument Klient profesjonalny - 
przedsiębiorca

Osoba fizyczna – 
konsument

Osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą

lub 
spółka cywilna osób fizycznych

(bez bezpośredniego związku  
z prowadzoną działalnością go-

spodarczą)

Podmiot gospodarczy –
(osoba prawna lub jednostka  
organizacyjna, której ustawa  
przyznaje zdolność prawną)

K.C. art. 22.1 - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Pojęcie osoby fizycznej odpowiada używanemu w języku potocznym pojęciu człowieka.

K.C. art. 43.1 -  Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której 
mowa w art. 33,1 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

K.C. art. 33.1 § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
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     Sprzedawca 

      Firma 
                lub 

   Kowalski 
(konsument – podmiot 
gospodarczy) w bezpośrednim 
związku z prowadzoną 
działalnością  gospodarczą 

          
       Kowalski 
     (Konsument) 

       USK 
 Gwarancja 

      Rękojmia 
   Gwarancja

       Gwarant 

 Termin USK – 2 lata 
Termin gwarancji – 2 lata 

 Rękojmia – 1 rok 
Gwarancja – 1 rok 

USK – Ustawa o szczególnych warunkach Sprzedaży Konsumenckiej

Przyjęcie reklamacji

- Sprawdzenie kompletności urządzenia (np. wkrętarka, baterie, ładowarka )
- Sprawdzenie dokumentów
  Zgodność numerów seryjnych na urządzeniu i w karcie gwarancyjnej.
  Zgodność dat w dowodzie zakupu i w karcie gwarancyjnej.
- Wykonanie czynności diagnostycznych i sporządzenie zlecenia naprawy.
  (w obecności klienta)

Weryfikacja uszkodzeń / zamówienie części
- Demontaż urządzenia / weryfikacja uszkodzeń.
- Wypełnienie zamówienia części do naprawy gwarancyjnej
(druk NG – załącznik nr.1)
- Wysyłka druku NG wraz z kopia karty gwarancyjnej oraz kopią dowodu zakupu do Centralnego Serwisu 
Hitachi mailem na adres
gwarancje@htp.com.pl lub faxem na numer 22 810 01 27.
- Po weryfikacji zamówienia przez CSH części niezwłocznie zostają wysłane do zamawiającego spedycją 
OPEK na koszt CSH.
- Po wykonaniu naprawy wszystkie czynności naprawcze oraz numery katalogowe użytych części należy 
umieścić w karcie gwarancyjnej naprawianego urządzenia.
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Załącznik nr 1.

Rozliczanie napraw gwarancyjnych

Rozliczenie za wykonane usługi serwisowe będzie następować na podstawie 
wskazanej przez serwisanta liczby roboczo-godzin wyszczególnionych w druku NG, zatwierdzonego przez CSH.
Zapłata za wykonaną usługę serwisową nastąpi pod warunkiem dostarczenia przez Srwisanta do CSH wy-
mienionych części oraz następujących dokumentów:
- zaakceptowanych przez CSE formularzy NG,
- kopi kart gwarancyjnych,
- zbiorczej faktury VAT za usługi serwisowe wykonane w danym miesiącu rozliczeniowym.
Serwisant ma obowiązek dostarczenia kompletnej dokumentacji do 27dnia każdego miesiąca rozliczeniowego.

Numery kontaktowe Centralnego Serwisu Hitachi:

Centrala 22 863 33 78
Kierownik Serwisu 22 810 00 47  marcin.milczarski@htp.com.pl
fax: 22 810 01 27
mail: serwis@htp.com.pl



HitacHi Power tools Polska sP. z o.o. 
ul. GierdziejewskieGo 1

02-495 warszawa
Telefon: 22 863 33 78, 22 863 33 79

fax: 22 863 33 82
e-mail: info@htp.com.pl
www.hitachi-narzedzia.pl

hiTachi koki co., lTd.
shinaGawa inTerciTy Tower a, 15-1, konan 2-chome

minaTo-ku, Tokyo, japan
www.hitachi-koki.com


