
ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

Výrobce / Manufacturer: 

Adresa /Address: 

IČ / Identification Number: 

Jméno a adresa osoby pověřené sestavením a 
uchováním technické dokumentace podle 
směrnice 2006/42/ES, (NV č. 176/2008 Sb.) a 
směrnice 2000/14/ES (NV č. 9/2002 Sb.): 
Name and address of the person authorised by the 
setting and the keeping of technical documentation 
according to the Directive 2006/42/EC Government 
Provision No. 176/2008 Coll.) and the Directive 
2000/14/EC (Government Provision No. 9/2002 Coll.): 

Výrobek (stroj) – typ / Product (Machine) -Type: 

Výrobní číslo / Serial number: 

Popis / Description: 

 

 

 

 for gardeners. 

 

Prohlašujeme, že strojní zařízení splňuje 
všechna příslušná ustanovení uvedených 
směrnic (NV): 
We declare that the machinery fulfils all the relevant 
provisions mentioned Directives (Government 
provisions) 

 

Harmonizované technické normy a technické 
normy použité k posouzení shody 
The harmonized technical standards and the 
technical standards applied to the conformity 
assessment: 
 

Poslední dvojčíslí roku v němž byl výrobek 
opatřen označením CE: 
Last double issue of the year when the product was 
CE marked: 
 
Naměřená hladina akustického výkonu : 
Measured sound power level: 
Garantovaná hladina akustického výkonu : 
Measured sound power level: 
 

Posouzení shody provedla akreditovaná 
laboratoř: 
The conformity assessment carried out by the 
accredited laboratory: 

 
 

Poznámka: Veškeré předpisy byly použity ve zně
Note: All regulations were applied in wording of later amendments and modifications valid at the time of this declaration issue without any citation of them.
 
Místo a datum vydání: V Mnichovicích, 04.05
Place and date of issue: 

Jméno: Karel Vodenka ml. 
Name: 
 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
EC Declaration of conformity 

VARES Mnichovice a. s., 

Ondřejovská 699, 25164 Mnichovice, CZECH REPUBLIC
00662437 

VARES Mnichovice a. s., Ondřejovská 699, 25164 Mnichovice

CZECH REPUBLIC 

Drti č zahradního odpadu typ SHARK / Crusher (shredder)
 

Drtiče zahradního odpadu jsou určeny pro drcení rostlinných zbytk
průměru 45mm a papíru. Drtiče jsou svojí konstrukcí a parametry ur
zahrádkáře. /  
Crushers (shredders) of garden waste are intended for crushing plant residues, roots, branches with max. 
diameter 45mm and paper. Crushers are through their construction and parameters designed primarily 
for gardeners.  
 

Základní technické údaje / Basic technical data 
Typ / type: DZO 11;15;16;18;22;23;25;26
Napájecí napětí / nominal voltage: 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Příkon / input power: 1,1;1,5;1,6;1,8;2,0;2,2;2,3;2,5;2,
Otáčky rotoru / rotor speed: 2 800 min-1 
Stupeň ochrany / degree of protection:  IP 44 
Rozměry stroje (dxvxš) / dimensions (lxhxw): 660 x 775 x 545 mm
Hmotnost / mass: 18 až 29 kg 
Max. průměr drceného material / max. diameter of ground material
 

Strojní zařízení NV č. 176/2008 Sb. 
Machinery Directive 2006/42/EC  
Elektrické zařízení nízkého napětí NV č. 17/2003 Sb. 
Low Voltage Directive 2006/95/EC 
Elektromagnetická kompatibilita NV č. 616/2006 Sb. 
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC 
Emise hluku NV č. 9/2002 Sb. 
Noise Emission 2000/14/EC 
ČSN EN ISO 12100-2, ČSN EN 1050,  
ČSN EN 61029-1 ed. 3 +/A11+/Opr.1, ČSN EN 13683+A2,
ČSN EN 13478+A1, ČSN EN 1672-2+A1, ČSN EN 61000-
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2:2007. 
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A LWA =103 [dB/1pW] 

 

A LWA,G =107 [dB/1pW] 

 

Státní zkušebna zemědělských, lesnických a potravinářských stroj
622/11, 163 04  Praha 6 - Řepy, ČR 
The Government Testing Laboratory of Agricultural, Food Industry and Forestry Machines, Joint
company 

- Závěrečná zpráva č. 33 727 
- The final report No. 33 727 

edpisy byly použity ve znění jejich změn a doplňků platných v době vydání tohoto prohlášení 
of later amendments and modifications valid at the time of this declaration issue without any citation of them.

05.2012 Osoba zmocněná k podpisu za výrobce:
Signed by the person entitled to deal in the name of producer:
 

Funkce: předseda představenstva a.s. 
Grade: 

Podpis: 
Signature: 

, CZECH REPUBLIC 

ejovská 699, 25164 Mnichovice,  

(shredder) type SHARK  

rostlinných zbytků, kořenů, větví do 
parametry určeny zejména pro 

plant residues, roots, branches with max. 
Crushers are through their construction and parameters designed primarily 

1;15;16;18;22;23;25;26;28 
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz 

1;1,5;1,6;1,8;2,0;2,2;2,3;2,5;2,6;2,8 kW 

5 x 545 mm 

max. diameter of ground material: 20 až 45 mm 

, 
- 6-1 ed. 2:2007,  

lských, lesnických a potravinářských strojů, a. s., Třanovského 

oratory of Agricultural, Food Industry and Forestry Machines, Joint-stock 

 vydání tohoto prohlášení bez jejich citování. 
of later amendments and modifications valid at the time of this declaration issue without any citation of them. 

podpisu za výrobce: 
Signed by the person entitled to deal in the name of producer: 


