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ZARIZENI (VYROBEK) NAZEV: ŠTiPAÓKA NA DŘEVo
TYP: LS7T52
(JINA SPECIFIKACE):
ZAŘÍZENÍ
(VÝROBEK)
NÁZEV: ŠTÍPAČKA DŘEVA
PROVEDENI
EVIDENCNI - VYROBNI TYP:
C!SLO:

PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE):

VYROBCE

LS7T52

NAZEV:
EVIDENČNÍ
- VÝROBNÍ ČÍSLO:
ADRESA:

JOBIPROFI s.r.o.
VÝROBCE
67571
Náměšť nad oslavou. Jinošov 95

NÁZEV:IC:
26246937
XTline
s.r.o.
c226246937
DIC:
ADRESA:
Jinošov 95, 67571
Náměšť nad Oslavou
proh|ašuje
výhradně
na
v|astní
zodpovědnost,
Že
niŽe
uvedené
strojní
zařizení
IČ:
26246937 sp|ňuje všechna přís|ušná ustanovení předmětných
předpisů Evropského spoIečenství:
DIČ CZ:
26246937
požadavky
(NV
(d|e pří|ohy
č. 176/2008
sb').technické
strojní splňuje
|| A)
Es 2005/42lEc
zařízenívšechna
prohlašuje
výhradně na
vlastní
zodpovědnost,
že níže
uvedené na
zařízení
příslušná
ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:
(NV č' 1712003 sb.)-technické
Es 2006/95/Ec
na eIektrickáSb.,
zařízení
nízkého napětí,
ES 2006/42/ES,
2009/127/ES,
2012/32/EU poŽadavky
- NV č. 176/2008
o technických
požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. a NV
č. 229/2012
Sb.(dle(NV
přílohy
II A) sb.).technické požadavky na Výrobky z hIedlskajejich e|ektromagnetické kompatibiIity
č.616/2006
Es 2004/1o8lEc
a příslušným
předpisům a normám, které z těchto nařízení
(směrnic) vyplývají.
přís|ušným předpisum
(směrnic)
a

a normám, které z těchto nařízení

Vyp|ýva,ií.

FUNKCE

POPIS

zAR|zEN| JE URcENo K ŠTiPANiDŘEVA

KONSTRUKCE, MECHANICKE PREVODY, HYDRAULICKY AGREGAT A
ELEKTROINSTALACE,

POPIS

FUNKCE

KONSTRUKCE, MECHANICKÉ A HYDRAULICKÉ PŘEVODY.

)sN EN Iso

so 1 1684
)sN |so

12100

ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ K ZVEDÁNÍ BŘEMEN.

Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem
BeŽpečnost skojnichzařizeni. Všeobecné zásady pro konstrukci. Posoueni riáka a snižován. rizika

Be4ečnostni piKogramy

7000 Grafcké značky pro použi|i na zařizenich - Re)stř|k a přeh|ed
Iso 13857 Bezpečnos| skojnich zařizeni . BezpečnéVzdá|enosti k zamezeni

)sN EN
dosahu do neb*pečných prostor hornimi a do|ními končetinaňi
:sN EN 1oo5.3+A1 Bezpečnost sřojnich Žařizeni . Fyzická Výkonnost č|ověka - Část 3: Doporuěené meaí sí|y pro obs|uhu strojních zařizení

Seznam použitých
technických
předpisů a harmonizovaných norem
- zamezeni neočekáVanému
spuštěnI

)sN EN 1o37+A1 Bezpečnosl sřojnich zařiŽeni

. Temino|ogie
ČSN EN )sN
ISOEN12100;Bezpečnost
strojních
- Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika;2011-07-01
Žřizeni zařízení
1070 Be4ečnost skojnich
ISO 11684;Bezpečnostní
piktogramy;1995-01-15
skojních zařÍzení - Nejmenši mezery k zamezeni st|ačenÍ částíidského tě|a
isN EN 349+A1 Bezpečnost
ČSN EN :sN
1005-3+A1;Bezpečnost
strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení;2009-05-01
EN g53*A1 BeŽpečnost skojních ařizení'ochranné kryty. Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pewých a pohyblivých ochranných krytů
ČSN EN 1070;Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie;2000-05-01
:sNENIso4413 Hydrau|ika-Všeobecnápravid|aabezpeěnos|nlpožadavkynahydraulickésystémya]ejichsouóásti
ČSN EN 349+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla;2009-01-01
1sN EN 60204.1 ed' 2 Be4ečnost shojnich zařizeni - E|ekrická ařízeni strojů - Část 1 ] Všeobecné Požadavky
ČSN EN 953+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky
pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů;2009- 09-01
EN 60439-1 ed 2 Roaáděée nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušenérodáděěe
ČSN EN :sN
1493;Zvedáky
vozidel;2011-01-01
- Čast 6.4 Kmenové
- Průmys|ové Prostředí
normy. na
61000.6.4 ed' 2 E|eKromagneticka
Emise
ČSN EN :sN
ISOEN4413;Hydraulika
- Všeobecná kompatibi|ita
pravidla a(El,4c)
bezpečnostní
požadavky
hydraulické
systémy a jejich součásti;2011-07-01

:sN EN 55o1

:sN

EN

1 ed.

2

Pfumys|ová.

védecká a |ékařská (|sM) vysokofrekvenčni zařÍzení - charaKeristiky VysokoÍÍekveněniho rušeni - lvleze a metody měřeni

894.3+A1 BeŽpečnost sko]nich zařízení. Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačúa ov|ádačů. Óást

3: ovládače

:sNEN6os.1+A2 zemédě|skéaIesnickéstrole.Bezpečnostštípačůpo|en-cást1:Klínovéštlpače

Zvolený postup posuzování shodv
Zvolený postup posuzování shody

Posouzení shody za stanovených podmínek ( Výrobcem nebo oprávněným zástupcem Výrobce }. zákon č.22,t997 sb., ve znění změn, s í2 odst.3, písm' a)
Posouzení shody za stanovených podmínek ( výrobcem nebo oprávněným zástupcem výrobce ). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)
Jméno, adresu a identifikační čís|onotifikované osoby, která proved|a Es přezkoušení typu a čís|ocertiÍikátu Es přezkoušení typu
Na notifikované
uvedené zařizeni se nevztahuje povinné přezkoušeni typu aUtorizovanou zkušebnou'
Jméno, adresu a identifikační číslo
osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu.
osoba pověřená komp]etací technické dokumentace ]ng'Petr Vrána, kance|ář. 61400 Brno' Proškovo nám 21
Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkušebnou. Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Ing.
Vrána,
kancelářProh|ášení
- 61400jménem
Brno, Proškovo
nám.
jeho 21
Udaje o totožnosti osoby Petr
oPráWěné
vypracovat
výrobce nebo
opráWěného zástupce a její podpis'

místo:

5.7.2011
datum:
místo: Náměšť nad Oslavou
datum:

Funkce: |

o totožnosti osoby oprávněné vypracovat
prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.
Náměšť nad Údaje
oslavou
Jméno:

LJméno:
rř t .r:-.

(

2013-05-16

jednate|

Funkce:

jednatel
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