Příloha č.4 zÁv&ečnézpráw č.34 662

Es PRonrÁŠnNÍo sHoDĚ (originál)
EC declaration of conformiý (Englishment)

Y ý r obce l Manufacturer..

VARES Mnichovice as.

Adresa I Address'.
lč ttp:

ondřejivska 699, Mnichovice
00 6624 3',1

Jménoa adresa osoby pověřenésestavenim
technickédokumentace (podle 2ffi6l42lEc, Iw
č.17612008sb/

VARES }lnichovicea.s.,

Name and address ofthe person authoised to
compile the tec|micalfile (accordíngto
2006/42rEC):
Výrobek (stroj)- typ /
Product (Machine)- Type:

orrdřejovskríó99, Mrrichovice

Sekačkatyp HsM 120(IISM 1$' HsM 180)

Výrobní čís|a
l Seial number:

Sekačkyjsou určenyk sečeníudržovanýchtravníchporostůbez velkých
nerormostí.
Nesené žací stroje připojené k zadnímu tříMovému závěsu traktoru.
Pohon ď traktoru kloubovým hřídelem a rozvod na dalčínožeklínorým
řemenem. TřínoŽovéácí ústrojíje shora, zepředu a z boků zakrýo
celistuýrnkovorlim krytem sabajícim@ uroveň žacichnoh\. Zezadl jsou
rnmontovánv řetiz]<v.
Žacínože.áii aerco4l0 mrrl (510 mrr''610 mm).

Popis I Desciption:

Prohlašujeme,žestrojní zaťtzentsplňuje všechna
příslušnáustanoveníuvedenýchsměrnic (NV) /
I,í/e
declare t|wtthemachineryfulJilsall therelevant
provisiow mentionedDirectives (Govemment
Prwiions):

Strojnízďízení- směrnice2006/42lEC'Nv č.17612008
Sb./
theMachineryDirective2006/42/EC,

Harmonizovanétechnickénormy a technické
normy použitek posouzenishody /
The harmonizedtechnical standardsand the
technical standardsapplied to the conformiý
assessment--

ČsNBNIso l2l00, ČsNBN Iso 4254-|2,
ČstvBN ISo 4254-1'
ČsNnN ISo 11201

Použitýpostup posouzeníshody/
To the confonnity assessmentapplied procedure-.

Na zrikladě směrnice2006/42lEC přílohaX; NV č.17612008Sb., příoha č.9 /
Pursuant to theMachinery Directive 2006/42/EC,Annex IX,

Posouzeníshody provedla akreditovaná
zkušebnílaboratoř /
The conformý assessm t carried out by the
accredited testing laboratory:

sfuitnizlaňebna zemědělsbých,lemických a potmviruiřslrych stt.tljů,
a.s',
Třanovskéhoó22/] ], 163 04 Pmha a Řepy, Čnt
The Government Teing Laborďory of furiculttaa| Foodlndustr1 and
Forestry Mrchines' JoinÍ-sock company.
Závěrďnázpráva
č.
'
34óf.2
The Final ReportNo..'

"Í'i.

Poznrímka: Veškeré předpisy byly použity ve zněníjejich změrr a doplňků platných v době vydránítohoto prohlášerrí bezjejich citovríní.
Note: All regulations were applied in wording of later amendments and modifcations valid at the time of this declaration issue wiihout anv citation of them

Místoa dahrmvydiníl

Place and,date of issue'.
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osoba zrnocněnák podpizu za výrobce/
Signed by thepersot entitledto deal in the rnme of producer.
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Podpis /
Sigrnture:

vA R Ii'9l,,Ítti l,horli ce o.s.
ondřejovská 599
2ti1 6.i I\{niclrovice
l]|Ó: Cl.O(i66:2'i37 @

