AB Uygunluk Beyanı
Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ABD, aşağıdaki ünite(ler) ile ilgili olarak şu beyanda bulunur:
Model Numarası
30853

Seri Numarası
403431001 ve
Üstü
400000000 ve
Üstü
403431001 ve
Üstü

30853TE
30864

Ürün Açıklaması
Groundsmaster 4300-D Çekiş Ünitesi

Fatura Açıklaması
GROUNDSMASTER 4300-D

Groundsmaster 4300-D Çekiş Ünitesi

GM4300 (TE)

Groundsmaster 4300-D Çekiş Ünitesi

GM4300-D T4

Aşağıdaki direktiflere uygundur:
2000/14/EC (Gürültü), 2006/42/EC (Makine Güvenliği), 2014/30/EU (EMC)
Ayrıca, yukarıda listelenen modellere talimatlar doğrultusunda takılan aşağıdaki aksesuarlar/eklentiler, aşağıda belirtilen
direktiflere uygundur:
Model
03247
03248
03611
03667

Açıklama
Direktif
Tüm için Aksesuarlar/Ek Parçalar
Operatör Soğutma Fanları
2006/42/EC,
2014/30/EU
Anahtar Paneli
2006/42/EC,
2014/30/EU
2 Direkli Rops Uzatma Sistemi 2006/42/EC
Havalı Koltuk Kiti
2006/42/EC,
2014/30/EU

Model
30669
30671
30845
138-2700

Açıklama
Üniversal Güneşlik, Beyaz
Üniversal Güneşlik, Kırmızı
22in Contour Plus Gövde
Çalışma Lambası Kiti

138-2699 Çakar Kiti

Direktif
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC,
2014/30/EU
2006/42/EC,
2014/30/EU

Gürültü Verisi Direktifi (2000/14/EC):
Model
30853/TE
30864

Sınıflandırma
Çim Biçme
Makinesi
Çim Biçme
Makinesi

Kesme
Garantili Ses Şiddeti
Genişliği Ölçülen Ses Şiddeti
(dBA)
(dBA)*
(cm)

Motor Hızı
(dev/dak)

229

104

105

2850

229

105

105

2800

ISO 11094:1991’e göre belirlenir
Uygunluk Değerlendirmesi: Ek VIII
Onaylanmış Kuruluş: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler
Bu beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilmiştir.
Beyana konu ürün, ilgili Avrupa Birliği uyumlaştırma mevzuatına uygundur.
Sertifikalı:

Yetkili Temsilci:
Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

John Heckel
Kıdemli Mühendislik Müdürü
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 16, 2019

Özgün Belgenin Çevirisi (TR)

*3438-341* A

AEA ve Birleşik Krallık için Gizlilik Beyanı
Toro’nun Kişisel Bilgilerinizi Kullanması
The Toro Company (“Toro”) gizliliğinize saygı duyar. Ürünlerimizi satın aldığınızda, doğrudan sizden veya yerel Toro şirketi/bayisi
aracılığıyla sizin hakkınızda bazı kişisel bilgiler toplayabiliriz. Toro bu bilgileri, garantinizi kaydetmek, garanti talebinizi işleme
koymak veya bir ürün geri çağırması durumunda sizinle iletişim kurmak gibi sözleşmeye dayalı yükümlülüklerini yerine
getirebilmek amacıyla ya da müşteri memnuniyetini ölçmek, ürünlerini geliştirmek veya ilginizi çekebilecek ürün bilgilerini size
sunabilmek gibi meşru ticari amaçlarla kullanır. Toro, kişisel bilgilerinizi iştirakleriyle, bağlı kuruluşlarıyla, bayileriyle veya bu tür
faaliyetlerle bağlantılı diğer iş ortaklarıyla paylaşabilir. Ayrıca, kanunların gerektirdiği hallerde veya bir işletmenin satılması, satın
alınması veya birleşmesiyle bağlantılı durumlarda da kişisel bilgilerinizi ifşa edebiliriz. Kişisel bilgilerinizi pazarlama amaçları
için başka bir şirkete asla satmayız.
Kişisel Bilgilerinizin Saklanması
Toro, kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu süre boyunca ve yasal gerekliliklere uygun olarak
saklayacaktır. İlgili kayıt saklama süreleri hakkında detaylı bilgi almak için legal@toro.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Toro’nun Güvenlik Taahhüdü
Kişisel bilgileriniz ABD'de veya yaşadığınız ülkeden daha esnek veri koruma kanunlarının uygulandığı başka bir ülkede işlenebilir.
Kişisel bilgilerinizi yaşadığınız ülkenin dışına aktaracağımız zaman, bilgilerinizin korunması ve güvenli bir şekilde ele alınması için
gereken tedbirlerin alınmasına yönelik tüm yasal adımları atacağız.
Verilere Erişme ve Düzeltme Hakkı
Kişisel verilerinizi inceleme, düzeltme veya işlenmesine itiraz etme ya da işlenmesini sınırlandırma hakkına sahipsiniz. Bunu
yapmak için legal@toro.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Toro'nun kişisel bilgilerinizi kullanmasıyla ilgili endişeleriniz varsa
bunu doğrudan bize iletmenizi rica ederiz. Avrupa Birliği vatandaşıysanız, kendi Veri Koruma Makamınıza şikayette bulunma
hakkınız olduğunu hatırlatırız.

EU Specifications
Makine Gücü, Kütle ve Titreşim Verileri
Model
30853/TE
30864
ǂ

Nominal
Güç (kW)

Makine
ǂ
Kütlesiǂ
(kg)

32,9
32,4

1412
1454

Komple Gövde Titreşimi
(m/s2)*

El/Kol Titreşimi (m/s2)*
Sol Taraf
Seviye
0,91
2,4

Sağ Taraf
Seviye
1
2,1

Belirsizlik

Seviye

Belirsizlik

0,5
1,18

0,46
0,9

0,3
0,45

Normal çalışma yapılandırmasında, depolar boşken

* EN ISO 5395-1:2013’e göre belirlenir

Makine Ses Verileri
Model
30853/TE
30864
1

Ses Basıncı (dBA)1
Seviye
Belirsizlik
89
1
93
1

EN ISO 5395-1:2013’e göre belirlenen ve operatör konumundan ölçülen A ağırlıklı seviyeler.

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.
HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na 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.
SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite 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.

