
 

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (originál) 
EC Declaration of conformity(Englishment) 

Výrobce: 
Manufacturer: 

VARES Mnichovice a. s., 

Adresa: 
Address: 

Pražská 539, 25164, Mnichovice 

IČ: 
Identification Number: 

00662437 

Jméno a adresa osoby pověřené 

sestavením technické dokumentace: 
Name and address of the person authorised to 

compile the technical file: 

VARES Mnichovice a. s., Pražská 539, 25164, Mnichovice 

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

Škrabka brambor a kořenové zeleniny typ ŠKBZ/ Peeler of potatoes and root 

vegetables type ŠKBZ 

Výrobní číslo: 
Serial number: 

 

Popis: 
Description: 

 

 

 

 

Škrabka brambor a kořenové zeleniny ŠKBZ je určena pro loupání brambor a kořenové zeleniny 
v potravinářských provozovnách. Loupání je prováděno třením pohybujících se brambor nebo kořenové 
zeleniny o vnitřní stěnu bubnu a horní plochu rotujícího kotouče, na kterých je nanesena abrasivní 
korundová vrstva/Peeler of potatoes and root vegetables ŠKBZ is designed for peeling potatoes and root 
vegetables in the food premises. The peeling is done by 
friction of moving the potatoes or root vegetables on the inner wall of the drum and the top surface of a 
rotating disc, which is coated by an abrasive corundum layer.  

Typ/Type  ŠKBZ 6 ŠKBZ 12 ŠKBZ 20 ŠKBZ 40 

Rozměry stroje/dimensions: 

hloubka/deepth  

výška/height 

šířka/width 

 

mm 

 

550 

750 

670 

 

700 

950 

700 

 

750 

950 

800 

 

880 

1 000 

780 

Hmotnost stroje/weight: kg 51 62 72 85 

Jmenovité napájecí 

napětí/rated voltage: 

V 3x400 

Jmenovitý kmitočet/nominal 

frequency: 

Hz 50 

Instalovaný výkon/rated 

power: 

W 350 550 750 1 100 

Jmenovitý proud/rated 

curent: 

A 1,2 1,5 1,9 2,9 

Stupeň ochrany 

krytem/degree of protection: 

- IP 54 

 

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) 

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 

Harmonizované technické normy a 

technické normy použité k posouzení 

shody 

The harmonized technical standards 

and the technical standards applied to 

the conformity assessment: 
 

ČSN EN ISO 12100-2, ČSN EN 1050,ČSN EN 13 208+A1, 

ČSN EN 1672-2+A1,ČSN EN 60204-1 ed.2 +/A1+/Opr.1,  

ČSN EN 61000- 6-1 ed. 2:2007,,ČSN EN 61000-6-3 ed. 2:2007. 

Poslední dvojčíslí roku v němž byl 

výrobek opatřen označením CE: 
Last double issue of the year when the 

product was CE marked: 

12 

Posouzení shody provedla 

akreditovaná laboratoř: 

The conformity assessment carried out by 

the accredited laboratory: 

 

 

 

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. 33 866 

- The final report No. 33 866 

 

 



 

 

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: V Mnichovicích 15.8.2012 
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 
Name: 

Funkce: předseda představenstva a.s. 
Grade: 

Podpis: 
Signature: 

 


