VIGILA EL TEU CAP!
En el transcurs del mes d’agost
s’han
retornat
per
part
d’administració els cascos de
motoristes de trànsit, que
havien sobrepassat la data de
caducitat
o
“d’utilització
recomanada” (com diu la casa),
i que s’havien enviat a
Schuberth perquè realitzés una
verificació per ampliar la serva
utilització 18 mesos més.
Que per part d’aquest sindicat
es va demanar a administració
que cada unitat revisada i
retornada amb les proves pertinents superades vinguessin
acompanyades del corresponent certificat de verificació, i la resposta d’aquesta, és la publicació en intranet d’un
comunicat realitzat per l’empresa “dynamicline” de Múrcia, on diu textualment “Los cascos pertenecientes a la Policia
Mossos d’Esquadra referidos en el anexo 1, han sido verificados pudiendo garantizar su uso hasta Febrero de 2015,
siempre y cuando se cumplan las normes relatives a la Seguridad que el fabricante describe en el manual de
usuario.” (Aquests llistats es poden trobar en intranet a l’apartat Noticies de dies anteriors, buscant la data 26 de juliol
“procés de revisió i adequació de 550 cascs de motoristes de trànsit”).
Que un cop consultada les normes de seguretat al manual d’usuaris dels cascos Schuberth, es pot comprovar que
aquesta verificació entra en contradicció amb el que es diu en el manual, on diu “Dependiendo del uso, sería
preciso cambiar de casco a los 5 ó 7 años, Aunque la calota exterior tiene un periodo de vida superior, le
recomendamos por su própia seguridad, debido al posible desgaste o envejecimiento de otros componentes, así
como de todo el sistema operativo del casco, que cambie el mismo una vez transcurrido este periodo”.
Tot això sense tenir en compte els possibles cops que s’han pogut donar en el casc durant la seva utilització, el qual
de donar-se el cas, s’hauria d’enviar de forma immediata a administració per la seva revisió.
TransitCat considera que aquesta verificació potser no garanteix la integritat física de l'usuari perquè contradiu les
condicions de seguretat que el fabricant descriu en el seu manual d'usuari, pel que demanem a tots el motoristes que
vigilin on posen el seu cap, ja que aquest no té reposició (ni ordinària, ni extraordinària).
Salut,
Francisco J. Sànchez
Delegat secció de trànsit CAT-ME trànsitcat@gmail.com
CATalunya, 02 de setembre de 2013
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