
ES PRout,ÁŠpNÍ o srrouĚ (originál)
E C D eclaratio n of co nformity (En glis hment)

Výrobce:
Manufacturer:

Adresal
Address:

IČ:
Identification Number:

Jméno a adresa osoby pověřené
sestavením technické dokumentace:
Name and address ofthe person authorised to
compile the technical file :

Výrobek (stroj) - typ:
P r o duct (Mach ine ) -TYPe :

Výrobní číslo:
Serial number:

Popis:
Description:

Proh|ašujeme , že strojní zaÍizení
sp|ňuje všechna přís|ušná ustanovení
uvedených směrnic (N\):

We declare that the machineryfulfils all the
relevant provisions mentioned Ditectives
(G ov e rnme nt p r ov i s i on s )

Harmonizované technické normy a
technické normy použité k posouzení
shody
The harmonized technical standards
and the technical standards applied to
the c onformiý as s es s me nt :

Pos|ední dvojčíslí roku v němž by|
výrobek opatřen označením CE:
Last double issue ofthe year when the
product was CE marfud:

Posouzení shody provedla
akreditovaná |aboratoř:

The conJormity assessment caftied out by
the accredited laboratory:

Státní zkušebna zemědělských' lesnických a

62211|, 163 04 Praha 6. Řepy' ČR
potravinářských strojů, a. s', Třanovského

Food Industry and Forestry Machines,

VARES Mnichovice a. s.,

ondřejovská 699, 25164, Mnichovice

00662437

VARES Mnichovice a. s', ondřejo vská 699, 25 164, Mnichovice

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

vegetables type ŠKBZ

Škrabka brambor a kořenové ze|eniny šKBzje určena pro |oupání brambor a kořenové zeleniny

v potravinářských provozovnách' Loupání je prováděno třením pohybujících se brambor nebo kořenové

ze|eniny o vnit řní stěnu bubnu a horní p|ochu rotujícího kotouče, na ktenich je nanesena abras ivní

korundová vrstva/Peeler oÍ potatoes ond root vegetables šKBZ is designed for peeling pototoes ond root

vegetables in the Íood premises, The peeling is done by

Jriction of moving the potdtoes or root vegetables on the inner wall of the drum ond the top surÍoce oÍ a

corundum

Strojní zaŤizeníNv č. 17612008 Sb.
Machin ery D ir ectiv e 2 0 0 6 /4 2 /EC
Elektrické zaÍizetínízkého napětí }W č. 1712003 Sb.
Low Voltage Directive 2006/9s/EC
Elektromagnetická kompatibilita NV č. 6l612006 Sb.
El e ctr om agnetic C omp at ib il ity D ir e ctiv e 2 0 0 4 / I 0 8/ EC

ČsN BN ISo 12100-2, ČsN BN 1050,ČSN EN 13 208+Al,

ČsN BN |672-2+A|,ČSN EN 60204-| ed.2 +lA|+lopr.|,

ČsN BN 61000- 6-1 ed. 2:2007,,ČSN EN 61000-6-3 eď.2:200,7.

t2

The Government Testing Laboratory of Agricultural,
Joint-stock company
- Zěwěrečná zpr 6v a č. 33 866
- Thefinal report No. 33 866

TyplType Šxnz 0 Šl<sztzŠxnz zo Šxnz +o
Rozněry str oje/di mens i o ns.,

h|ol:bkďdeepth

výškďheight

šiÍkďwidth

mm ))u
'750
670

700
950
700

'750

950
800

880
l 000
780

Hmotnost str ole/w e i ght : kg 5 1 62 72 85

Jmenovité napájeci
nap ětt"/r a t e d v o l t a g e :

V 3x400

Jmenoviqý kmitoč, etJ n om i n a l

.frequency'.

Hz 50

Instalovaný výkorÝr at e d
power"

W 350 550 750 1 100

Jmenovitý proudlrated
curent',

1 ) t , 5 1 .9 ) 9

Stupeň ochranY ' g.
krýerrl d e gr e e of pr o t e c t i o n..

IP 54



Poznámka: Veškeré předpisy byly použity ve zněníjejich zrrrěn a doplňků platrých v době vydání tohoto prohlášení bezjejich citování,
Note: Állregulationswereappltediiwordingoflateramendmentsandmodificationsvalidattheti,neofthisdeclarationissuewithoutanycitationoÍthem'

Místo a dafum vydání:
Place anddate of issue:

Jméno: Karel Vodenka
Name:

V Mnichovicích | 5.8.20|2

Funkce:
Grade:

osoba zrrrocněná k podpisu zavýrobce..
Stgned by the person entitled to deal in the name ofproducer:

předseda představenstva a.s. Podpis:
Signature:

UARES Mnichavi.cea-s.
ondřejovská 699
251 M Mnichovice ̂

"rl:


