
 

CZ Ocelový kartáč SK Ocelová metla

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ1 / ES PREHLÁSENIE O SHODE2

Výrobce:3

Výrobca4 VARI,a.s.

Adresa:
Adresa: Opolanská 350, 289 07 Libice nad Cidlinou, Česká republika

IČ:
IČO: 00660574

Výrobek (stroj) – typ – objednací číslo:
Výrobok (stroj) – typ - objednávacie číslo:

Ocelový kartáč
Ocelová metla B-35 4480

Výrobní číslo:
Výrobné čísla: 100660047.0417.00001 – 1006699047.1225.99999

Popis / Popis 

Motor
Motor

Typ
Typ

Výkon
Výkon

Šířka záběru
Šírka záberu

VARI XP-140 B-35 2,1kW/2800 min-1 35 cm

Ocelový kartáč je určen pro efektivní čištění zpevněných ploch od plevele, mechu a jiných nečistot, zejména v úzkých místech, u zdí nebo obrubníků.
Ocelová metla je určená pre efektívne čistenie spevnených plôch od buriny, machu a iných nečistôt, hlavne v úzkych miestach, pri stenách alebo obrubníkov.

Všechna příslušná ustanovení, která výrobek splňuje:
Všechna príslušná ustanovenia, ktorá výrobok splňa:

Strojní zařízení - směrnice 2006/42/ES; NV č. 176/2008 Sb.
Machinery Directive 2006/42/EC
Elektromagnetická kompatibilita - směrnice 2014/30/ES; NV č. 117/2016 Sb.
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC

Harmonizované technické normy a technické normy použité k 
posouzení shody: 
Harmonizované technické normy a technické normy použité k posúzeniu 
zhody:

EN ISO 12100:2010
EMC: ČSN EN 55012 ed. 2 + A1

Osoby zúčastněné na posouzení shody:
Osoby zúčastnené na posúzení zhody:

Autorizovaná osoba č. 255
Notified body No. 1016
Státní zkušebna strojů a.s.
Třanovského 622/11, 163 04  Praha 6 - Řepy, ČR
The Government Testing Laboratory of Machines

Použitý postup posouzení shody:
Použitý postup posúzenia zhody:

Strojní zařízení - směrnice 2006/42/ES; NV č. 176/2008 Sb., §5, ods. 2, příloha č.8
Machinery Directive 2006/42/EC, Article 12, Annex VIII

Prohlašujeme, že zařízení definované výše uvedenými údaji je ve shodě s požadavky výše uvedených NV a směrnic.
Prehlasujeme, že zariadenie definované hore uvedenými údaji je v zhodě s požiadavkami hore uvedených NV a smerníc.

Poznámka: Veškeré předpisy byly použity ve znění jejich změn a doplňků platných v době vydání tohoto prohlášení bez jejich citování.
Poznámka: Všetky predpisy byly použité ve zneniu jejich zmien a doplnkov platných v dobe vydania tohto prehlásenia bez jejich citovania.

Místo a datum vydání:        
Miesto a datum vydania: 

Libice nad Cidlinou   

11.4.2017
Osoba zmocněná k podpisu za výrobce:

Osoba zmocnená k podpisu za výrobcu:

Jméno: Jiří Belinger
Meno: 

Funkce:předseda představenstva VARI,a.s.
Funkcia: predseda predstavenstva VARI,a.s.

Podpis:
Podpis

Razítko: 
Peciatka

1 Originál v českém jazyce
2 Preklad do slovenčiny
3 Výrobce zároveň sestavuje a archivuje veškerou technickou dokumentaci ke všem směrnicím resp. NV, vztahujícím se  tomuto ES prohlášení o shodě 
4 Výrobca zároveň zostavuje a archivuje veškerú technickú dokumentáciu ku všetkým směrniciam resp. NV, vztahujúcím sa  tomuto ES prehláseniu o zhode 


