
Slovenská  obchodná  inšpekcia  uverejňuje  nasledovný  oznam  od  spoločnosti  SKF  Sverige
Aktiebolag,  so  sídlom  Sven  Wingquist  Gata  2,  415  50  Göteborg,  Švédsko  (ďalej  len
„spoločnosť SKF”).

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Spoločnosť  SKF  informuje  širokú  verejnosť  o  identifikovanom  probléme  s  bezpečnosťou
a nápravných opatreniach, ktoré prijme vo vzťahu k výrobku – sade ložiska kolesa VKBA 6781.

Popis výrobku:
SKF  sady  ložiska  kolesa  sú  predávané  distribútorom  a  servisom  ako  náhradný  diel  pre
automobily BMW radu 1 až 4. Sada ložiska kolesa pozostáva z ložiska kolesa a štyroch skrutiek
a je používaná na namontovanie kolesa na automobil.

Obrázok č. 1: Vyobrazenie výrobku

Opis rizika:
Spoločnosť SKF zistila vadu v zložení dotknutých SKF sadách ložiska kolesa, v ktorých rozmer
závitu skrutiek úplne nepasuje na rozmer závitu ložiska. Z tohto dôvodu nemusí byť ložisko
úplne pripevnené na vozidle, čo by v prípade silného nárazu na koleso mohlo spôsobiť čiastočné
alebo úplné odpojenie kolesa od skeletu vozidla.

Prijaté opatrenia:
Spoločnosť SKF sa rozhodla iniciovať dobrovoľné stiahnutie dotknutých SKF sád ložiska kolesa
a všetky dotknuté výrobky bezplatne vymeniť.

Spoločnosť SKF dala pokyn svojim distribútorom, aby zastavili  predaj dotknutých výrobkov,
a  s  pomocou  svojich  distribútorov  a  ich  zákazníckych  servisov  začne  proces  kontaktovania
zákazníkov s cieľom informovať ich o stiahnutí dotknutej SKF sady ložiska kolesa.

Distribútori  SKF  a  zákaznícke  servisy  distribútorov  sa  obrátia  na  všetkých  postihnutých
koncových zákazníkov, ktorí majú alebo môžu mať na svojom automobile BMW namontovanú 
dotknutú SKF sadu ložiska kolesa.



Koncoví zákazníci budú požiadaní, aby si v garáži, v ktorej bola namontovaná ich sada ložiska
kolesa, zarezervovali čas na jej kontrolu, a ak je to potrebné, na výmenu výrobku. Nová sada
ložiska kolesa bude namontovaná na auto koncového zákazníka zadarmo.

Dotknuté SKF sady ložiska kolesa distribuované na Slovensko v celkovom počte 5 kusov boli
vysledované a stiahnuté z trhu Slovenskej republiky.

Dotknuté výrobky:
Upozornenie  sa  týka  len  sady  ložiska  kolesa  VKBA  6781  vyrobené  od  apríla  2020  do
decembra 2020 (vrátane),  s  nasledovnými  dátumovými kódmi 91S, 92S, 93S, 171S, 172S,
174S, 175S, 199S, 200S, 202S, 212S, 213S, 267S, 280S, 281S, 282S, 297S, 343S, určená pre
modely automobilov značky BMV radov 1 až 4.

Distribútori alebo ich zákaznícke servisy môžu skontrolovať, či sa na SKF sadu ložiska kolesa
vzťahuje stiahnutie z trhu, a to buď skontrolovaním dátumového kódu na štítku na obale sady
ložiska kolesa, alebo ak už obal nie je k dispozícii, priamo na výrobku, ako je uvedené nižšie.

Dátumový kód sa nachádza na spodnej časti štítku sady ložiska kolesa, ako je to vyznačené na
obrázku nižšie.

Obrázok č. 2: Štítok sady ložiska s vyobrazením dátumového kódu

Ak je ložisko namontované na vozidle bez možnosti zistenia dátumových kódov pomocou obalu,
distribútori SKF alebo zákaznícke servisy môžu produkt identifikovať podľa označenia na strane
kolesa, ako je uvedené nižšie.

(a) Ak  výrobok  nemá  žiadne označenie,  ako  je  to  znázornené  na  obrázku  nižšie,  na
ložisko sa vzťahuje stiahnutie z trhu a musí byť vymenené.



(b) Ak má výrobok  ktorékoľvek z dvoch nasledujúcich označení: „SKF označenie +
156“ alebo „IJL 33033 KOREA“, ako je vidieť na obrázkoch nižšie,  ložisko nie je
dotknuté stiahnutím z trhu a nemusí byť vymenené.

Dovoľujeme si upozorniť, že stiahnutie z trhu je obmedzené na jednotky s vyššie uvedenými
dátumovými kódmi a nemá vplyv na žiadne jednotky predané pred alebo po období od apríla
2020 do decembra 2020. Ak má sada ložiska kolesa SKF VKBA 6781 iný dátumový kód ako
je uvedené vyššie, je výrobok bezpečný na používanie.


