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Pod|e zák.  č.22lL997 Sb. ,5 13: ve znění zákona č,7I l2ooo Sb. '  zákona č'  Loz lzooL sb. ,  zákona č,2o5l2oo2 Sb. ,  zákona č'  22612003 sb. ,

zákona č. 277l2oo3 Sb', zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.229l2006 Sb., zákona č' 481/2008 sb', zákona č. 281/2009 sb. '
z á konač .49o l 2oo9  Sb . , z á konač .155 /2010Sb . , z á konač .34 /2011Sb . ' z á konač '100 /2013sb . , z á konač .64 /2014sb . '

zákona č.91/2016 sb.  a v sou|adu sé zákonem č'90/2016 sb. )
zaŘÍzrnÍ (VÝRoBEp nÁzev: wruqpĚcÍ znŘÍzrruÍ

TYP: MVN-440 MTC2B00- 2.2. lVO

PRoVEDENÍ (rrnÁ SPECIFÍKACE):

EvIDENčNÍ . vÝnognÍ čÍslo: 6394
VYROBCE

NAZEV: MULTITEC Česk.Í Brod, s.r'o.

ADRESA: Františka KĚížka 46LlII, 17000 PRAHA

IC: 02486105

orč cz: 02486105
prohlašuje vr|hradně na v|astní zodpovědnost, že níže uvedené zaí|zení splřuje všechna pĚíslušná ustanovení pÍedmětn'Ích pňedpis& Evropského spo|ďenství:

EU 2006/42lEU - NV č' 17612008 sb., o technick'Ích požadavcích na strojní zaiízení, ve znění NV č. 170/2011 sb. a NV č. 22912012 sb.(dle
pií|ohy II A)
EU 2o14l35lEu - NV č. 118/2016 sb', o harmonizaci právních piedpiso č|enshrch stiáto Úkajících se dodávání eleKrichkh zaiízení určenÝch
pro používání V určit'Ích mezích napětí na trh
EU 201'4l3olEu - NV č. 11712016 sb., o harmonizaci právních piedpisú č|enshich stiáto t'ikajících se e|ektromagnetické kompatibi|ity
a piís|UšnÝm piedpisom a normám, které z těchto naiízení (směrnic) vyp|'ivají.

POPIS FUNKCE
KONSTRUKCE, MECHANICKE PREVODY, HYDMULICKY AGREGAT A
ELEKTROINSTALACE.

ZARIZENI sLoUZI K VYKIÁPENI NADoB NA oDPADY'

Seznam použitrÚch technick'ých nŤedoisú a harmonizovan'úch norem
csN EN Iso 12100;Bezpďnost strojních zaíízení - Všeobecné ásady pÍo konďrukci - Posouzení rizika a snižování Íizika;2011.07-01
Iso 11684;Bezpečnostní piktogramy; 1995-01-15
csN EN Iso 13857;Bezpečnost strojnhh zaÍízeni - Bezpďné vzdá|enosti k zamezlnído6ahu do nebezpečnÝch prostor horními a dolními končetinami;20m.10{1
esN EN 1oo5-3+A1;Bezpečno6t strojních zaiízení - Fyzická vÍkonnoGt č|ověka - ěst 3: Doporučéné meŽnísí|y pro obstuhu strojních zaÍízení;2oo9-o5-o1
csN EN 1037+A1;8ezpďnoď strojnich zaiízeni. zamezení neočekávanému spušÉní;2009.01.01
csN EN 1o7o;Bezpďnost stÍoinich zarízení. Termjno|ogie;2ooo{5-o1
csN EN 349+A1;Bezpďno6t strojních zaiízení - Nejmenšímezery k zamezení stlačení částí lidského tě|a;2009.01.01
csN EN Iso 14120;Bezpečnost strojních zaiízení . ochranné kryty . obecné požadavky pro konstrukci a v'robu pevn''ch a pohyb|i\.Ých ochrann'Ích krytú;2017-02.
01
esN EN Iso 1385o;tsezpečnost strojních zaiÍzení - Funkce nouzového zastavení- ásady prc konstruki;2o17-o2-o1
csN EN lso 4413;Hydrau|ika - Všeobecná pravid|a a bezpečíostní požadavky na hydrau|ické systémy a jeiich součásti;2o11{7.01
ČsN EN 61439.1 ed. 2;Rozvád&e nízkého napěti. c.st 1: všeobecná ustanovení;2o12{6{1
csN EN 60204-1 ed. 2;Bezpečnost strojnhh zaÍízení - E|ektriďá zaiheni skojo - čáď 1: Všeobecné požadavky;2oo7{7-o1
csN EN 61000-G4 ed. 2;E|ektromagnďjcka kompatibi|ita (El4c) - cast 6-4: Kmenové noÍny - Emise - Promys|ové p.ostiedí;2007-10-01
csN EN 55011 ed. 3;Pr mys|ová, vědecká a |ékahká zaiízení . charakteristiky wsokďrekvenčního rušení. l4eze a metody měieni2o1o-o9-o1
csN EN 55011 ed. 4;Pr mys|ová, vědecká a zdravotnická zaiízení - charakterisliky vysokofrekvenčního rušení - l,4eze a metody měi]ení;20r7-02.01
csN EN 894.2+A1;Bezpďnost strojních zaiízení . Ergonomické požadavky pro navrhování sdě|ovačŮ a ov|ádačŮ . eást 2: sdě|ovače;2oo9-o6-o1
csN EN 894-3+A1;Bezpďnost strojních zaiízení . ErgonomÍcké požadavky pro navrhováni sdě|ovačŮ a ov|ádačo - Část 3: ov|ádače;2009.06-01

Zvolen'f postup posuzování shody
Posouzeníshody za stanoventich podmínek ( lní'robcem nebo oorávněn'í'm zástupcem vÝrobce ). Zákon č.22lt997 Sb., ve zněnízměn, 8 12 odst. 3, písm. a)

Jméno, adresu a identifikační čís|o notifikované osoby, která provedla ES pŤezkoušení typu a číslo certifikátu ES pŤezkoušení typu.

Na uvedené za|ízení se nevztahuje povinné piezkoušení rypu autorizovanou zkušebnou, osoba pověiená komp|etací technické dokumentace:

Ing. Petr Vrána, kance|ái - 61400 Brno, Proškovo nám. 21

Udaje o totožnosti osoby oprávněné Vypracovat proh|ášení jménem VÝrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis'

místo: I PMHA Jméno: Funkce: Podpis:

datum: | 2017-10-09 jednatel
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DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION DE CON FOR}IITE

KO 1{ FO RH TTATS ERKLARU il G

ENGLAND

déc|arethattheppduct .l:.|j,l]'i

'ttzt:':" 
'comp|iec qt t''. rdevant EG pip3Uvštt 

'.:..'..

Technical requirements for machinery- 2OO6l42lEU - IIIA

Low Voltage- 20I4l35lEU -
Electromagneťc compaťbiIity- 20L4 l 30 l EU -

CE mark- 93/68/EHS -
Oonformity assessment onied out by an authorized

laboratory. Tlre certificate number. r '

The device is not subject to the type testing
Européan standaÉg .'..... .

17ooo PRAHA' FRA]{TIšm rŘÍŽrn 46L!!t
czEcH REPUBUC

:l l.l:l] ]j. L '1;l]: !"idéd.aiéi''q1;E*:te'.iii0'duit .1]i.li.lj..]:;.i]] ''. .

MVN -440MTC2800 -2,2.rV O
gt onforme aux dircďives orrrmunaubires

perÉnentes:

Exigences techniques pour les machines- 20061421EU - IIIA

Low Voltage- 20L4l35lEU -
compatibiIité é|ecromagnétique. 20 14130/EU -

marque CE- 93/68/EHS -
ÉvabaÚon de ta onÍormitÉ effectuée par un
|aborattÍre agr{é. r'e numéro de G]tifiGat.

Le dispositif est pas soumis ě |'essai de rype
. . . '..] ': .nor.orcn$uCIfiéennee 

. ..].,:. .

EN ISO 12100; ISO 11684; EN ISO 13857; EN 1005-3+A1; EN 1037+A1; EN LOTO1 EN 349+A1;
EN ISO L4L2O; EN ISO 13850; EN ISO 44I3i EN 61439-1 ed. 2; EN 6O2O4-L ed.2i

EN 61000-6-4 ed.21 EN 55011 ed.3; EN 55011 ed.4p EN 894-2+ALi EN 894-3+A1;

AKPTESTING . Ing. Petr Vrána, 614 00 BRNO, Proškovo nám.
number oJ technicaI documentation; . . . nombre de docunerrt tsďrniquesr I. .

. BCW 99 - 3913
Identification of the person empowercd b draw up ldentifrcation de |a perconne habi|itée ě étab|ir la
tfie declaration on behalf of the manďacHrrcr or his &daration au nom du fab cant ou de sort

autborized rqresentative and its signafute. , mandataire etsasignatsrre.

...,l.'..:.: ..l. er*láren']dassdas Produkt

lintspri t den einsď|iigigen EG-Richt|inien:

Technische Anforderungen fÚr Maschinen- 2006|42lEU -

II/A
Low Voltage- 20L4l35lEU -

Elektromagnetische Vertráglichkeit- 2014/30/EU -
CE-Zeichen- 93/68/EHS -

KonÍornritsitsbwreÉrrng durďErefiihÍt von einem
autoÍiďe]ten labor aue. Díe ZeÉifilnt.ltummer.

Das Gerát ist nicht abhángig von der TypprÚfung
.: ....l .. EurgpáisqheNormen : .

Declares thatthe (pmduď) comp|ies with a||
re|evant proviďons of this Directive

The person in charge ďassemb|ing tlre technical
docurnentation:

Erk|iirq. dass das (Produkt) mit.a||en einsc|r|ágigen
Be$timmungen dieser Richťinie entsprechen,

Díe Percon' die fiir die technische Dokumentation
der Montager

zr, Črsrn REPUBLIKA
Anzahl der technischen Dokumentation:

Identifizierung der Person, die befugt ist, die
Ert|árung im Namen des Hersd|ers oderseines
. Bá,ot|miichBgten'gnd dessen Untersc|rrift zu

ersEllen,

GonfoÍme á togtes |es
|a pr*+nteoircctŤve
l'assemHagede la

.áocumrlntartďt*bniquer

2017-10-09
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