ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (originál)
EC declaration of conformity (Englishment)
Výrobce / Manufacturer:

VARES Mnichovice a.s.

Adresa / Address:

Ondřejovská 699, 25164 Mnichovice, ČR

IČ / ID:

00662437

Jméno a adresa osoby pověřené sestavením
technické dokumentace (podle 2006/42/EC, NV
č. 176/2008 Sb.)) / Name and address of the person
authorised to compile the technical file (according
to 2006/42/EC)

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

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

HV 700

Výrobní číslo / Serial number:

Vozík je určen pro přepravu obsluhy (1 osoby) ve spojení s jednoosým
traktorem / mulčovačem. Skládá se z následujících hlavních částí : sedačky
a podvozku. Podvozek je trubkový, dělený, s nápravou a pneumatikami.

Popis / Description:

The truck is intended for transport of operator (1 person) in connection
with a single axle tractor / mulch-laying machine. It consists of following
main parts: seat and chassis. The chassis is tubular, divided, with axle and
tyres.

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

Strojní zařízení – směrnice 2006/42/EC, NV č. 176/2008 Sb. /
the Machinery Directive 2006/42/EC,

ČSN EN ISO 12100-2 + A1, ČSN EN 1050,
ČSN EN ISO 4254-1, ISO 11684
Státní zkušebna zemědělských, lesnických a potravinářských strojů, a.s.,
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6–Řepy, ČR /
The Government Testing Laboratory of Agricultural, Food Industry and
Forestry Machines, Joint-stock company.
Závěrečná zpráva č. 32 049
The Final Report No. 32 049

Poznámka: Veškeré předpisy byly použity ve znění jejich změn a doplňků platných v době vydání tohoto prohlášení bez jejich citování.
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 / Mnichovice, 30.12.2009
Place and date of issue:
Osoba zmocněná k podpisu za výrobce /
Signed by the person entitled to deal in the name of producer:
Jméno / Karel Vodenka ml.
Name:

Funkce / předseda představenstva a.s.
Grade:

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Podpis /
Signature:

