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Vážený zákazníku !
DČkuji Vám, že jste se rozhodl zakoupit výrobek spoleþnosti VARES Mnichovice a. s.
PĜedkládáme Vám tuto brožurku jako pomĤcku, která má usnadnit Vaši práci s posypovým
vozíkem (rozmetadlem) RV 200 / RVK 200. Tato technická dokumentace má sloužit k zajištČní
správného zacházení se strojem a k jeho plnému využití. VČĜíme, že budete s naším výrobkem
stoprocentnČ spokojeni. Budeme velice rádi, pokud se na nás obrátíte s jakýmkoliv pĜáním
nebo dotazem.
Karel Vodenka
pĜedseda pĜedstavenstva akciové spoleþnosti
PĜedkládaný návod k obsluze obsahuje technická data stroje, údaje a pokyny pro jeho ustavení a
transport, informace týkající se obsluhy a uvedení stroje do chodu.
Návod by však nesplnil své poslání, kdyby s jeho obsahem nebyli seznámeni vedoucí oddČlení a
pĜedevším ti, kteĜí budou stroj obsluhovat a udržovat.
Chceme Vás ubezpeþit, že stroji byla z naší strany vČnována maximální pozornost a vČĜíme, že pĜi
dodržení všech zásad uvedených v tomto návodu k obsluze budete s dodaným strojem spokojeni.
Povinností uživatele a obsluhy je ĜádnČ se seznámit pĜed zahájením práce s návodem k používání.
Obsahuje dĤležité informace o bezpeþnosti práce, údržbČ a je nutné ho považovat za souþást
zaĜízení; (co se týþe obsluhy stroje nebo zaĜízení, provádí uživatel zaškolení, vþetnČ pravidelného
proškolování obsluhy). Bezporuchová, bezpeþná práce se strojem a jeho životnost do znaþné míry
závisí na jeho správné a peþlivé údržbČ.
Provozní zamČstnanci by mČli kompletnČ rozumČt a být seznámeni s informacemi obsaženými ve
všech sekcích tohoto návodu. DĤležitá jsou pĜedevším bezpeþnostní opatĜení u každé kapitoly a dále
zde uvádíme všeobecná bezpeþnostní opatĜení doporuþovaná pĜi provozu tohoto stroje.
Jestliže Vám budou nČkteré informace v návodu nesrozumitelné, obraĢte se na výrobce stroje.
Doporuþujeme Vám vyhotovit si po doplnČní údajĤ o koupi stroje kopii „Návodu k používání“ a originál
si peþlivČ uschovat pro pĜípad ztráty nebo poškození.
PĜi práci se Ĝićte bezpeþnostními pokyny, abyste se vyvarovali nebezpeþí zranČní vlastní osoby, osob
v okolí nebo zniþení hmotného majetku þi poškození životního prostĜedí.
I. Použití
Posypový vozík RV200 /RVK200 je urþený k celoroþnímu provozu, pro rozvoz a rozmetání hnojiv, setí
a dosévání trávy a dalšímu ošetĜování zahrad a trávníkĤ, dále k ošetĜování komunikací tj. rozvozu a
rozmetání posypových materiálĤ jako je písek, jemný štČrk nebo posypová sĤl. Posypový vozík se
používá ve spojení s pohonnou jednotkou (zahradním/travním malotraktorem, þtyĜkolkou, jednoosým
traktorem apod.).
Použití jakýmkoliv jiným zpĤsobem než uvádí výrobce je v rozporu s urþením stroje! Tento
stroj musí být provozován pouze osobami, jež dobĜe znají jeho vlastnosti a jsou obeznámeny
s pĜíslušnými pĜedpisy jeho provozu.

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST VOZÍKU (soupravy) je 6 km/h.
Jakékoliv svévolné zmČny provedené na tomto stroji bez svolení, zbavují uživatele zodpovČdnosti za
následné škody nebo zranČní! Pokud charakter stroje umožĖuje jeho použití i k jiným úþelĤm, které
nejsou vyjmenovány v jeho urþení nebo zakázaných þinnostech, je uživatel povinen (pokud chce tuto
þinnost provádČt) toto konání konzultovat s výrobcem.
PĜi práci se Ĝićte bezpeþnostními pokyny, aby jste se vyvarovali nebezpeþí zranČní vlastní osoby nebo
osob v okolí.
Tyto pokyny jsou v návodu k používání oznaþeny tímto výstražným bezpeþnostním symbolem:

Když uvidíte v návodu tento symbol, peþlivČ si proþtČte následující sdČlení.
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Kontrola zaĜízení pĜed spuštČním

x
x
x

obsluha je povinna pĜed zahájením práce zkontrolovat zaĜízení zda nevykazuje známky poškození
þi jiné vlastnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví nebo majetku
zda všechny kryty a bezpeþnostní prvky jsou funkþní a na svém místČ
v pĜípadČ zjištČní takového nedostatku nesmí obsluha stroj spustit þi jinak na nČm pokraþovat
v þinnosti (nahlásit odpovČdnému pracovníkovi)

Zakázané þinnosti se zaĜízením

x
x
x
x
x
x

je zakázáno provozovat zaĜízení s jakoukoliv poruchou v konstrukci þi mechanismu stroje a bez
bezpeþnostních prvkĤ stroje
je zakázáno pracovat na stroji pod vlivem alkoholu, drog nebo lékĤ, které mohou snižovat
schopnost reakce a pozornost
je zakázáno uvádČt zaĜízení do chodu, jsou-li pĜítomny nepovolané osoby v nebezpeþné
vzdálenosti nebo v nebezpeþném prostoru u stroje
je zakázáno odstraĖovat za chodu zaĜízení odpad z nebezpeþných míst
je zakázáno dotýkat se pohybujících se þástí strojĤ tČlem, nebo pĜedmČty a náĜadím
je zakázáno stroj provozovat v rozporu s požadavky na zajištČní bezpeþnosti práce - viz.
bezpeþnostní pokyny

Osobní ochranné prostĜedky

x

Obsluha je povinna používat dle charakteru stroje a požadavkĤ zamČstnavatele osobní ochranné
prostĜedky

Bezpeþnostní pokyny

VAROVÁNÍ !
Montáž, pĜipojení, uvedení do provozu a rovnČž i údržby a opravy mĤže provádČt jen kvalifikovaný,
proškolený personál pĜi dodržování:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Ustanovení tohoto návodu k používání
AktuálnČ platných pĜedpisĤ týkajících se bezpeþnosti práce a úrazové prevence.
Poškozený stroj nesmí být nikdy uveden do provozu.
DĜíve než zaþnete jakkoliv obsluhovat stroj, peþlivČ si pĜeþtČte tento návod k používání.
BezpodmíneþnČ dodržujte bezpeþnostní pokyny obsažené v tomto návodu k používání.
Stroj smČjí obsluhovat pouze pracovníci starší 18ti let, duševnČ a tČlesnČ zpĤsobilí, proškoleni a
povČĜeni obsluhou stroje.
Pracovníci provádČjící obsluhu a údržbu stroje musí být prokazatelnČ seznámeni s tímto návodem
k používání.
SeĜizování, údržbu a þištČní stroje provádČjte pouze za klidu stroje pĜi vypnutém a zajištČném
hlavním vypínaþi a odpojeném elektrickém pĜívodu.
NespouštČjte stroj bez krytĤ a nevstupujte do pracovního prostoru stroje.
Nedotýkejte se pohybujících se þástí.
Bezpeþnostní znaþení na stroji udržujte v þitelném stavu.
Bezpeþnostní zaĜízení musí být vždy udržovány v bezvadném stavu.
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Pokud je na pracovním místČ pĜekroþen stanovený pĜípustný limit hluku, daný v pĜíslušném
vládním naĜízení, musí se obsluha chránit pĜíslušnými ochrannými prostĜedky – sluchátky nebo
ucpávkami.
Nepracujte nikdy se strojem, když se cítíte unaveni.
VýmČnu poškozených dílĤ stroje svČĜte odborníkovi. SmČjí být vymČĖovány pouze originální díly.
Jestliže se zaþne zaĜízení neobvykle silnČ chvČt, vykazuje stoupající hluþnost þi jiné pĜíznaky,
které nejsou pĜi jeho þinnosti obvyklé – vypnČte stroj a zajistČte okamžitou kontrolu.
Dbejte na to, aby matky, þepy a šrouby byly pevnČ dotaženy a aby stroj byl vždy v technickém
stavu odpovídajícím bezpeþnému provozu.
PĜi práci s VARES vozíkem je nutno dbát všech bezpeþnostních pĜedpisĤ a opatĜení obsažených
v „Pravidlech o bezpeþnosti a ochranČ zdraví pĜi práci se stroji a zaĜízeními používaných
v zemČdČlství a lesním hospodáĜství“, uveĜejnČném ve VČstníku þ. 62 þástka 40 ze dne
22.12.1967.
PĜed použitím vozíku je nutné provést technickou prohlídku vozidla, zejména :
o zajištČní pĜipojovacího þepu k tažné jednotce
o nahuštČní pneumatik
o samostatnou prohlídku pohonné jednotky
Vozík se nesmí pĜetČžovat nad jeho max. hmotnost užiteþného nákladu
PĜi použití tažných jednotek zapojených s vozíkem je polomČr otáþení dán konstrukcí traktoru
(tažné jednotky).
Naskakování nebo seskakování za jízdy na vozík VARES je zakázáno.
Na vozíku je zakázáno pĜepravovat osoby.
Neodpojovat naplnČný (naložený) vozík od tažného vozidla (vysoko umístČné tČžištČ !)

II. Popis
Posypové vozíky RV 200 / RVK 200 (dále jen vozíky) jsou jednonápravové, neodpružené konstrukce.
Mají tyto hlavní skupiny :
1/ Korba (násypka vozíku)
2/ Podvozek
3/ Mechanické þást - rozmetací zaĜízení
1/ Korba - Násypka (korba vozíku) þtvercového pĤdorysu je zhotovena z nerezového plechu
smontovaná nerezovými šrouby / nýty.
2/ Podvozek - Základ rámu na podvozku tvoĜí boky, propojené þtvercovým profilem, profilem pro
uchycení oje (oj vozíku je ukonþená standardním úchytem pro oko a kolíkem o prĤmČru 15 mm nebo
závČsem dle typu tažné jednotky) a vzpČrami které nesou kulisu ovládání. UprostĜed je umístČn
usmČrĖovací kryt. Rám a oj jsou ocelové, povrchovČ upravené práškovou / komaxitovou barvou.
Nerezová hnací hĜídel je uložená v násypce v plastových pouzdrech a u pĜevodu ve valivých
ložiskách. S hĜídelí je pevnČ spojeno jedno kolo pružným kolíkem. Druhé, volné kolo je uloženo na
hĜídeli na plastových pouzdrech. Kola jsou nafukovací s duší (pneumatiky viz. tabulka).
3/ Rozmetací zaĜízení - Mezi násypkou a rámem je svisle umístČna hnaná hĜídel osazená
rozmetacím talíĜem a pastorkem. Dole je vsazena do srdíþka a nahoĜe prochází dnem násypky a je
ukonþená uvnitĜ násypky pružinovým drátem a maticí (rozmetací pružinou s gumovým pukem).
Rozmetací hĜídel je uložena ve valivých ložiskách.
III. Technické údaje
TYP

ŠÍěKA NOSNOST
ROZMETU
RV 200
1-5 m
200 kg
RVK 200

1-5 m

200 kg
+ hmotnost
obsluhy

OBJEM
KORBY
100 l

RozmČry vozíku
dxšxv
960x800x920 mm

100 l

960x800x920 mm

PNEUMATIKY
HuštČní : 0,17 MPa
4,00 - 8, na plastových pouzdrech,
pravé kolo je hnané
145x80-7 na ložiskách,
pravé kolo je hnané

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST:
6 km/h
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IV. Návod k obsluze
1 / Sestavení návČsu (vozíku) VARES
Vozíky se dodávají smontované, pro jejich zkompletování je nutnou pouze pĜišroubovat oj vozíku.
2 / PĜíprava k jízdČ
Je povinností Ĝidiþe pĜed jízdou provést bČžnou kontrolu vozíku. Kontrola se týká zejména dotažení
šroubových spojĤ. PĜi zastavení je vhodné soupravu zajistit vložením klínu pod kolo.
3 / Pneumatiky - Pro spolehlivý provoz a dlouhodobou životnost pneumatik dbejte na správné
nahuštČní na pĜedepsaný tlak 0,17 MPa. MAXIMÁLNÍ RYCHLOST VOZÍKU JE 6 km/h.
4/ Vsypávání posypového materiálu do korby:
- Pro posyp je vhodný následující materiál : sĤl pro posyp komunikací, písek, jemný štČrk (0-4mm)
Posypovým vozíkem je dále možno provádČt setí þi dosévání trávníkĤ a zelených ploch travním
semenem a také hnojení trávníkĤ.
- PĜed zapoþetím vsypávání do kroby musí být vozík pevnČ pĜipojen k tažné jednotce. Souprava musí
být zajištČna brzdou.Vhodné je také soupravu zajistit vložením klínu pod kolo.
VSYPÁVÁNÍ MATERIÁLU DO KORBY PROVÁDċJTE TAK, ABY ROZMETACÍ PRUŽINA
ZģSTÁVALA SVISLE VE STěEDU KORBY. Pokud byste rozmetací pružinu vahou materiálu
pĜisypali ke stČnČ korby, mohlo by vahou materiálu dojít pĜi rozjetí vozíku k její deformaci nebo
ukroucení.
- Používejte krycí plachtu rozmetadla, zabráníte tak zvlhnutí þi promoknutí posypového materiálu.
5 / ZpĤsob jízdy - Jízda s vozíkem je zcela normální, specielní jízdní vlastnosti soupravy udává
tažná jednotka. Zvýšenou pozornost vČnujte zejména couvání a zatáþení. K návČsu jsou urþeny
rĤzné tažné jednotky s rĤznými vlastnostmi. MAXIMÁLNÍ RYCHLOST SOUPRAVY 6 km/h.
6/ Posyp - plynulou jízdou dosáhnete rovnomČrné intenzity posypu. Intenzitu mĤžete regulovat také
pákou pro nastavení polohy posypu ( 9 poloh).

V. Údržba a seĜizování
Mazání vozíku se týká prakticky pouze pojezdových kol. Pojezdová kola promažeme, po
sundání pojistného kroužku, vysunutím náboje kola do strany a namazáním poloosy
pojezdových kol dvakrát až tĜikrát do roka mazacím tukem.
1 / Pneumatiky - NejvČtším „škĤdcem“ pneumatik je jejich pĜetČžování. Pneumatiky jsou
nejcitlivČjším místem celého vozíku, a proto je tĜeba nepĜekraþovat hmotnost užiteþného nákladu.
2 / ýištČní – KORBU VOZÍKU VŽDY PO POUŽITÍ ZCELA VYPRÁZDNċTE. Vlivem vlhka by mohlo
dojí k zatvrdnutí posypové soli þi jiného posypového materiálu v korbČ a dalšímu možnému
poškození rozmetací pružiny þi dalších þástí stroje. Vozík VARES þistČte od bláta, tvrdých neþistot a
popĜ. umyjte zahradní nebo vysokotlakou hadicí.
VI. Likvidace výrobku a jeho þástí

PĜi závČreþném vyĜazení z provozu stroje (po skonþení jeho životnosti), mČjte na pamČti zájem a
hledisko ochrany životního prostĜedí a recyklaþní možnosti: vypusĢte obsah tekutin do speciálnČ
k tomu urþených kontejnerĤ – a to takové kapaliny jako motorový olej, pĜevodový olej, chladicí a þistící
tekutiny, a odešlete je do specializovaných zaĜízení. Zlikvidujte toxické odpady (napĜ. baterie) podle
pĜedpisĤ. OddČlte plastické materiály a nabídnČte je pro recyklaci. OddČlte kovové þásti podle typu pro
šrotování.
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Použité bezpeþnostní piktogramy na stroji

UpozornČní
Uživatel je povinen udržovat piktogramy v þitelném stavu a v pĜípadČ jejich poškození zajistit jejich
výmČnu. Piktogramy pĜipevnČte po montáži na stroj na viditelná místa z pĜístupových smČrĤ.
Použité piktogramy a jejich význam.
Zbytková rizika jsou Ĝešena bezpeþnostními piktogramy na stroji a upozornČním v návodu k používání.
Zbytková rizika jsou Ĝešena bezpeþnostními piktogramy umístČnými na stroji
a upozornČním v návodu k používání. Návod k používání upozorĖuje na
používání pĜíslušných OOP.
¾ Obsluha je povinna pĜed zahájením þinnosti se strojem prostudovat
návod k používání a Ĝídit se jeho pokyny
¾ PĜed rozjezdem a pĜi þinnosti stroje se pĜesvČdþte, že se v blízkosti stroje
se nenachází nepovolané osoby – možnost nárazu, zachycení
VII. Pokyny pro objednávání náhradních dílĤ
PĜi opravách vozíku používejte pouze originální náhradní díly. Objednávku náhradních dílĤ urychlíte,
pokud pĜi objednávání uvedete :
1 / Katalogové þíslo dílu
2 / PĜesnou adresu se jménem a pokud možno telefonickým spojením na Vás.
Zboží objednávejte vþas, pokud možno s þasovým pĜedstihem.
Prodej výrobkĤ a náhradních dílĤ zajišĢuje výrobce :
VARES Mnichovice a. s., OndĜejovská 699, 251 64 Mnichovice
Web: www.vares.cz
Tel : 323 640 413 , 323 640 607 , 323 640 613
Fax : 323 640 466
E-mail : info@vares.cz
a Váš prodejce (prodejce u kterého jste výrobek zakoupil).
Seznam prodejcĤ naleznete na adrese : www.vares.cz

VIII.Záruþní podmínky
1 / U dodaného vozíku odpovídá výrobce za konstrukci, funkci, jakost a úplnost jen za tČch podmínek,
že s vozíkem je zacházeno podle návodu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé pĜirozeným
opotĜebením, vadným skladováním nebo neodbornou obsluhou, popĜípadČ poškození zpĤsobená
odbČratelem nebo tĜetí osobou.
2 / Záruka zaniká havárií návČsu VARES, která nebyla zpĤsobena vadou materiálu ani výroby, nebo
zásahem do konstrukce návČsu VARES bez souhlasu výrobce.
Záruþní doba trvá 2 roky ode dne prodeje.
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Seznam náhradních dílĤ RV 200
ýísla v prvním sloupeþku odpovídají þíslĤm v nákresu na následující stranČ tohoto návodu.
K objednávaným náhradním dílĤm je vždy nutné uvést katalogové þíslo.

ýíslo
28
4
29
6
13
7
8
11
20
21
18
55
48
43
45
2
5
16
14
56
49
44
46
40
23
27
22
26
24
32
30
31
1
41
12

53
50+51+54
52
47
42
17
15
34
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POPIS
Distanþní trubka kola RV 200
Dno násypky
Drát pružinový
Duše 4,00 - 8
HĜídel RV 200
HĜídel náhonu
Kolo hnací RV 200
Kolo volné RV 200
Kolo náhonu
Kuliþka srdce 6
Ložisko srdce
Ložisko podpČry
Madlo ovládání uzávČry
Matka M 6 , nerez
Matka M 8 , nerez , samojistná
Matka M 8 , pozink
Matka M 10 , nerez
Násypka vozíku RV 200
Oj vozíku RV 200
OpČra hĜídele náhonu volná
Pastorek
Pérová závlaþka 3,5 ( = 3 mm)
Plášt 4,00 - 8 / 2 Plátna
Podložka 8,4 plochá , nerez
Podložka 8,4 plochá , pozink
Podložka 10,5 plochá , nerez
Podložka 20 kruhová, pozink
Pouzdro dna násypky (kluzné)
Pouzdro kola vozíku
Pouzdro rámu (kluzné)
Pouzdro srdce (kluzné)
Prachovka
Pružný kolík
5 x 32
Pružný kolík vrtule
3 x 20
Pružný kolík pastorku 3 x 16
Rám vozíku RV 200
Ségrovka na hĜídel 20 mm
Srdce náhonu
StĜed kola hnacího RV 200
StĜed kola TDK
Šroub M 6 x 8 , nerez , umbus kul. hlava
Šroub M 6 x 12 , nerez, imbus kul. hlava
Šroub M 6 x 16 , nerez, imbus kul. hlava
Šroub M 8 x 16 , nerez, imbus kul. hlava
Šroub M 8 x 50 , pozink šestihr. hlava
UzávČra násypky
Vrtule vozíku RV 200
ZávČsný kolík pr. 15 mm - pozink

KATALOG
RV 089
RV 040
RV 120
VZ 027
RV 060
RV 090
RV 075
RV 076
RV 080
RV 125
RV 110
RV 110
RV 085
SP 200
SP 252
VZ 049
SP 301
RV 005
RV 050
RV 083
RV 082
VZ 073
VZ 026B
DZ 1026N
VZ 052
DZ 1021N
VZ 054
RV 087
VZ 031
VZ 031
RV 088
RV 115
SP 504
SP 501
SP 502
RV 010
VZ 051
RV 081
RV 070
VZ 066
SP 602
SP 612
SP 614
SP 615
DZ 958A
RV 084
RV 100
VZ 004C
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ROZKRESKA RV 200
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Seznam náhradních dílĤ RVK 200
ýísla v prvním sloupeþku odpovídají þíslĤm v nákresu na následující stranČ tohoto návodu.
K objednávaným náhradním dílĤm je vždy nutné uvést katalogové þíslo.
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODċ (originál)
EC declaration of conformity (Englishment)

Výrobce / Manufacturer:

VARES Mnichovice a.s.

Adresa / Address:

OndĜejovská 699, 25164 Mnichovice, ýR

Iý / ID:

00662437

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

VARES Mnichovice a.s., OndĜejovská 699, 25164 Mnichovice, ýR

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

RV 200

Výrobní þíslo / Serial number:
Vozík je urþen pro pĜepravu a rozvoz posypových hmot (sĤl, písek, jemný
štČrk) a hnojiv ve spojení s dvouosým traktorem. Skládá se z následujících
hlavních þástí : korby a podvozku. Korba má pevné boþnice. Podvozek je
dČlený, s nápravou a pneumatikami.

Popis / Description:

The truck is intended for transport and distribution of gritting materials
(road salt, sand, grit gravel ) in connection with a tractor. It consists of
following main parts: hull and chassis. The hull has solid sides. The chassis
is divided, with axle and tyres.

Prohlašujeme, že strojní zaĜízení splĖuje
všechna pĜíslušná ustanovení uvedených
smČrnic (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 laboratoĜ /
The conformity assessment carried out by the
accredited testing laboratory:

Strojní zaĜízení – smČrnice 2006/42/EC, NV þ. 176/2008 Sb. /
the Machinery Directive 2006/42/EC,

ýSN EN ISO 12100-2 + A1, ýSN EN 1050,
ýSN EN ISO 4254-1, ISO 11684

Státní zkušebna zemČdČlských, lesnických a potravináĜských strojĤ, a.s.,
TĜanovského 622/11, 163 04 Praha 6–ěepy, ýR /
The Government Testing Laboratory of Agricultural, Food Industry and
Forestry Machines, Joint-stock company.
ZávČreþná zpráva þ. 32 049
The Final Report No. 32 049

Poznámka: Veškeré pĜedpisy byly použity ve znČní jejich zmČn a doplĖkĤ platných v dobČ 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 zmocnČná k podpisu za výrobce /
Signed by the person entitled to deal in the name of producer:
Jméno / Karel Vodenka ml.
Name:

Vares-navodRozmetadlo.indd 11

Funkce / pĜedseda pĜedstavenstva a.s.
Grade:

Podpis /
Signature:
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODċ (originál)
EC declaration of conformity (Englishment)

Výrobce / Manufacturer:

VARES Mnichovice a.s.

Adresa / Address:

OndĜejovská 699, 25164 Mnichovice, ýR

Iý / ID:

00662437

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

VARES Mnichovice a.s., OndĜejovská 699, 25164 Mnichovice, ýR

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

RVK 200

Výrobní þíslo / Serial number:
Vozík je urþen pro pĜepravu a rozvoz posypových hmot (sĤl, písek, jemný
štČrk) a hnojiv ve spojení s jednoosým traktorem. Skládá se z následujících
hlavních þástí : korby a podvozku. Korba má pevné boþnice. Podvozek je
dČlený, s nápravou a pneumatikami.

Popis / Description:

The truck is intended for transport and distribution of gritting materials
(road salt, sand, grit gravel ) in connection with a single axle tractor. It
consists of following main parts: hull and chassis. The hull has solid sides.
The chassis is divided, with axle and tyres.

Prohlašujeme, že strojní zaĜízení splĖuje
všechna pĜíslušná ustanovení uvedených
smČrnic (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 laboratoĜ /
The conformity assessment carried out by the
accredited testing laboratory:

Strojní zaĜízení – smČrnice 2006/42/EC, NV þ. 176/2008 Sb. /
the Machinery Directive 2006/42/EC,

ýSN EN ISO 12100-2 + A1, ýSN EN 1050,
ýSN EN ISO 4254-1, ISO 11684

Státní zkušebna zemČdČlských, lesnických a potravináĜských strojĤ, a.s.,
TĜanovského 622/11, 163 04 Praha 6–ěepy, ýR /
The Government Testing Laboratory of Agricultural, Food Industry and
Forestry Machines, Joint-stock company.
ZávČreþná zpráva þ. 32 049
The Final Report No. 32 049

Poznámka: Veškeré pĜedpisy byly použity ve znČní jejich zmČn a doplĖkĤ platných v dobČ 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 zmocnČná k podpisu za výrobce /
Signed by the person entitled to deal in the name of producer:
Jméno / Karel Vodenka ml.
Name:
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Funkce / pĜedseda pĜedstavenstva a.s.
Grade:

Podpis /
Signature:
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Poznámky:
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Z á r uþ ní list
Záruþní list patĜí k prodávanému výrobku odpovídajícího typu a výrobního þísla jako þást
jeho pĜíslušenství. Je tĜeba jej pĜedložit pĜi každé reklamaci. Za pĜedpokladu dodržení
záruþních podmínek (kapitola VIII návodu k používání) poskytujeme spotĜebiteli záruþní dobu

24 mČsícĤ
ode dne prodeje
Záruka se nevztahuje na vady zpĤsobené vnČjšími vlivy, jako jsou napĜíklad poruchy
v elektrické síti, poškození zpĤsobené živelnými pohromami, nevhodné provozní podmínky,
poškození pĜi dopravČ a manipulaci, nebo je-li výrobek používán v rozporu s návodem k
používání. Nárok na záruku zaniká rovnČž v pĜípadČ neoprávnČného zásahu do zaĜízení
majitelem nebo jinou osobou (organizací).
PĜi dodržení záruþních podmínek a po pĜedložení dokladu o koupi a správnČ vyplnČného
záruþního listu, odstraní dodavatel bezplatnČ veškeré poruchy, zpĤsobené výrobními vadami
nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek ĜádnČ užíván.
Prodávající je povinen ĜádnČ a úplnČ vyplnit tento záruþní list. Neúplný nebo neoprávnČnČ
mČnČný záruþní list je neplatný. Záruþní doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v
záruþní opravČ. Doporuþujeme Vám spoleþnČ se záruþním listem a dokladem o koupi
uschovat i doklady o provedení opravy.
Pokud bude pĜi opravČ zjištČno, že se na uplatĖovanou závadu nevztahují uvedené záruþní
podmínky, uhradí náklady s jejím odstranČním zákazník.

Název a typ výrobku:……………………………………………………………………………..
Výrobní þíslo: ……………………………………………………………………………………..
Datum prodeje: …………………………………………………………………………………..

Razítko prodejce, podpis :…………………………………………………………………………
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