ES Atbilstības deklarācija
The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ASV, deklarē, ka šī(-s) iekārta(-s):
Modeļa Nr.
08703

Sērijas Nr.
400000000 un
tālāk
400000000 un
tālāk

08705

Izstrādājuma apraksts
Sand Pro 3040 vilkšanas iekārta

Rēķina apraksts
SAND PRO 3040

Sand Pro 5040 vilkšanas iekārta

SAND PRO 5040

Atbilst šādām direktīvām:
2000/14/EK (troksnis), 2006/42/EK (mašīnu drošība), 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība)
Tāpat, šādi piederumi/agregāti atbilst zemāk minētajām direktīvām, ja uzstādīti saskaņā ar instrukcijām, kas redzamas
uz zemāk norādītajiem modeļiem:
Modelis Apraksts
Direktīva
Piederumi/papildierīces visiem modeļiem
08714 Manuāls asmens
2006/42/EK
08731 Vidū stiprināma rīku sistēma 2006/42/EK
08732 Ravēšanas ecēšas
2006/42/EK
08733 Atsperu ecēšas
2006/42/EK
08734 Skarifikatora ecēšas
2006/42/EK
08735 Cietkausējuma ecēšas
2006/42/EK
08736 Profila asmeņu instrumentu
2006/42/EK
stienis
08751 Īszaru grābeklis
2006/42/EK
08752 Grābeklis ar gariem zariem
2006/42/EK
08753 Aizmugures slota
2006/42/EK
08754 Gala apstrādes greiders
2006/42/EK
08755 Aerators
2006/42/EK
08756 Zāliena kopšanas iekārtas
2006/42/EK
vilkšanas sistēma
08757 Tērauda zāliena kopšanas
2006/42/EK
iekārta
08758 Kokospalmas zāliena
2006/42/EK
kopšanas iekārta
08759 Gružu pūtējs
2006/42/EK

Modelis Apraksts
Direktīva
08761 Ātras pievienošanas ķemmju 2006/42/EK
ecēšas
08781 Aizmugurējā tālvadības
2006/42/EK
hidraulika
08765 Ātras pievienošanas tvertnes 2006/42/EK
sūknis
08766 Vibrējošs zāliena malu
2006/42/EK
nolīdzinātājs
08790 Sintētiskais velēnu
2006/42/EK
kondicionētājs
08794 Velēnu skrāpis
2006/42/EK
08816 Īszaru grābekļa slota
2006/42/EK
108-8496 Izlīdzināšanas asmens
2006/42/EK
115-5646 60 collu manuāls asmens
2006/42/EK
110-1375 Sakabes/vilkšanas stienis
2006/42/EK
Piederumi/papildierīces modelim 08705
08712 Priešējā pacēlāja sistēmas
2006/42/EK
montāža
08713 Priekšējais hidrauliskais
2006/42/EK
asmens
08782 Priekšējā tālvadības hidraulika 2006/42/EK

Dati trokšņa direktīvai (2000/14/EK):
Modelis

Klasifikācija

08703
08705

Skarifikators
Skarifikators

Izmērītā skaņas
jauda (dBA)*
96 dBA
96 dBA

Garantētā skaņas
jauda (dBA)
97 dBA
97 dBA

Motora ātrums
(rpm)
3400
3400

Noteikts saskaņā ar ISO 11094:1991.
Atbilstības novērtējums: Pielikums VIII
Sertifikācijas institūcija: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler
Šīs deklarācijas izdošana ir pilnībā ražotāja atbildība.
Deklarācijas priekšmets atbilst saistītajiem Eiropas Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.
Apstiprināts:

Pilnvarotais pārstāvis:
Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

John Heckel
Vec. inženierijas vadītājs

Oriģināla tulkojums (LV)

Tel. +32 16 386 659
*3427-510* A

8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
October 30, 2018

EEZ/AK Paziņojums par konfidencialitāti
Jūsu personas datu izmantošana Toro
Toro Company ("Toro") respektē jūsu konfidencialitāti. Kad iegādājaties mūsu produktus, mēs iespējams iegūsim konkrētu
personas informāciju par jums tieši no jums vai ar jūsu vietējā Toro uzņēmuma vai izplatītāja starpniecību. Toro izmanto
šo informāciju, lai pildītu līgumsaistības, piemēram, lai reģistrētu jūsu garantiju, apstrādātu jūsu garantijas prasību vai
sazinātos ar jums produkta atsaukšanas gadījumā – un juridiskiem uzņēmējdarbības mērķiem – piemēram, lai noteiktu
klientu apmierinātību, uzlabotu mūsu produktus vai sniegtu jums interesējošu produktu informāciju. Toro var kopīgot jūsu
informāciju ar savām filiālēm, izplatītājiem vai citiem biznesa partneriem saistībā ar šīm aktivitātēm. Mēs varam arī atklāt
personas informāciju, kad to pieprasa likums, vai saistībā ar pārdošanu, pirkšanu vai uzņēmējdarbības apvienošanu. Mēs
nekad nepārdosim jūsu personas informāciju citam uzņēmumam mārketinga nolūkiem.
Jūsu personas datu glabāšana
Toro glabās jūsu personas informāciju tik ilgi, cik nepieciešams augstāk minētajiem mērķiem un saskaņā ar juridiskajām
prasībām. Lai iegūtu plašāku informāciju par piemērojamajiem glabāšanas periodiem, lūdzu, sazinieties ar legal@toro.com.
Toro apņemšanās nodrošināt drošību
Jūsu personas informāciju var apstrādāt ASV vai citā valstī, kur iespējams ir mazāk stingri datu aizsardzības likumi nekā
jūsu mītnes valstī. Ikreiz, kad nosūtām jūsu informāciju ārpus jūsu mītnes valsts, mēs ievērosim juridiski nepieciešamās
darbības, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti piemēroti drošības pasākumi, lai pasargātu jūsu informāciju un pārliecinātos, ka
ar to apietas droši.
Piekļuve un labošana
Jums ir tiesības labot vai pārskatīt jūsu personas datus, vai iebilst pret vai ierobežot jūsu datu apstrādi. Lai to darītu, lūdzu,
sazinieties ar mums e-pastā legal@toro.com. Ja jums rodas šaubas par veidu, kādā Toro ir apstrādājis jūsu informāciju,
mēs iesakām jums par to runāt tieši ar mums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības sūdzēties Datu
aizsardzības varas iestādei.

EU Specifications
Mašīnas jaudas, masas un vibrācijas dati
Modelis
08703
08705
ǂ

Nominālā
Mašīnas
ǂ (kg)
jauda (kW) masaǂ
11.9
13.4

452
461

Visa ķermeņa vibrācija
(m/s2)*

Plaukstas/rokas vibrācija (m/s2)*
Kreisā roka
Līmenis
0.29
0.29

Labā roka
Līmenis
0.27
0.27

Neskaidrība

Līmenis

Neskaidrība

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

Ar tukšām tvertnēm ar normālu darbības konfigurāciju

* Noteikts saskaņā ar EN ISO 20643 un EN 1032

Mašīnas skaņas dati
Modelis
08703
08705
1

Skaņas spiediens (dBA)1
Līmenis
Neskaidrība
97
1
97
1

A izsvērtie līmeņi, kas mērīti operatora pozīcijā, noteikti saskaņā ar EN ISO 11201:2010.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.
IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
RO: Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt
språk.

