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zlŘízení $Ýnosrr) nÁzrvl HyoRluucrý šríplčoŘevl
TYP:

!

Ls15-T

PRoVEDENÍ (JrNÁ SPECIFIlGCE)l QLs_l5T
EvIDENčNÍ - yÝnoaNí číslo:
JOBIPROFI s.r.o.
Jinošov 95, 6757L Náměšť nad Oslavou

ADRESA:

26246937

DIC:

26246937

lrcrdagír€ vyhrddne na Ylastni zodpovednost, že niže uved€né zařizeni splňuje všechna přislušná ustanovení předmětných předpisů Evropského spoleě

.!06/95/EC (NV č. 1712003 Sb.)- technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí,

=S

:S ij,O+/1OB/EC (NV Č.61612006 Sb.)- technické požadavky na r4írobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility

.

(

:"rsušným předpisům a normám, které z tohoto nařízení (směrnice) vypl,ývají.
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ZAR]ZENI SLOUZI K STIPANI DREVA.
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Seznan

:h zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci _S3 1 1684;Bezpečnostní piKogramy;1 995-0 1-15
]:_,1,1 I5o 7000;Grafické značky pro pot lžitína zařízeních - Rejstřík a přehled;2005-02-01

tařmonlzovanycn norem
rizika a sniŽování rizika;2077-o7 -o7

:SN EN ]so 13857;BezpeČnost strojní(:h zaÍÍzení- BezpeČnéVzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami;2008-10-01

:Sl,1 EN 1005-3+A1 ;BezpeČnost strojni ch zařízen( - Fyzická \^i,konnost Člověka - Část 3: Doporučené mezní'síly'pro obsluhu strojních zařízení;20o9-0i-0l
:sl,J EN 1037+Al;BezpeČnost strojníci zařizení - Zamezení neočekávanému spuštění;2009-01-01
:s,^l rtt tozo;eezpečnost strojních zař zení - Terminologie;2000-05-01
:sN EN 34g+Al;BezpeČnost strojnÍ!.h nřízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částílidského těla;2009-01-01
rru ss:+nr;Bezpečnost strojních ; ařizeni - ochranné kryty - VŠeobecné poŽadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohybliuých ochranných krytů;2009,

Šn

-19{1

astl EN iso 4413;Hydraulika

- VŠeobe:ná pravidla a bezpečnostní poŽadavky na trydraulické systémy a jejich součásti;z011-07-01
cSN EN 60204-1 ed. z;Bezpečnost strc jJrích zařízení - Elekřická zařízení strojŮ - Část 1: Všeobecné požadavky;2007-07-01
lSN EN 60439-1 ed, 2;Rozváděče nn - Cást 1: Typově zkoušené a.částečně typově zkoušenérozuáděče;2000-12-01
CsN EN 61000-6-4 ed. 2;Elektromagne tická kompatibilita (EMc) - Část o-+: Kmenové normy - Emise - riůmyslové prostředí;2007-10-01
CSl rru SSOrr ed. 2;Průmyslová, věde :ká a lékařská (ISM) vysokofrekvenčnízařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčníhorušení - Meze a metody měření;2007-

12-01
csru rtl 89+-3+n1 ; BezpeČnost strojnÍ,cll zařízení- Ergonomické poŽadavky pro navrhování sdě|ovačů a ovládačů - Část :: ovládače;2009_06-01
CSN EN 609-1+Az;Zemědělské a lesni( ké stroje - Bezpečnost štípaČŮpolen - Cást 1: Klínové štípače;2010-05-01

Jméno, adresu a identifikaČní Čislo notifikované osobn Kerá provedla Es přezkouš€ní typu a čísloce.tifikátu Es přezkoušení typu,
Na uvedené zařízeníse nevztahuje povinné přezkouŠenítypuautorizovanou

zkušebnou. osoba pověřená kompletacítechnické dokumentace:

Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21
Údaje o totožnosb

17.6.20t2

@by

oprávněné Vypracovat prohlášenijménem Výrcbce nebo jeho oprávněného žástupce a její podpis.

