Prohlášení o shodě EU
The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, prohlašuje, že následující zařízení:
Číslo modelu
22318 se sadou 22366

Výrobní číslo
Popis produktu
404320000 a vyšší Kompaktní nosič nástrojů 323

22321
22322

404684850 a vyšší Kompaktní nosič nástrojů TX 427
404720000 a vyšší Kompaktní nosič pracovního nářadí se
širokými pásy TX 427
404720000 a vyšší Kompaktní nosič nástrojů TX 525
404500000 a vyšší Kompaktní nosič pracovního nářadí se
širokými pásy TX 525
404340000 a vyšší Kompaktní nosič nástrojů 320-D
406724948 a vyšší Kompaktní nosič pracovního nářadí
TX 1000
406724948 a vyšší Kompaktní nosič pracovního nářadí se
širokými pásy TX 1000

22323
22324
22337CP
22327
22328

Popis faktury
DINGO 323 COMPACT TOOL
CARRIER
TX 427 NARROW TRACK [22321]
TX 427 WIDE TRACK [22322]
TX 525 NARROW TRACK
TX 525 WIDE TRACK
WHEELMASTER 320-D
TX 1000 NARROW TRACK
TX 1000 WIDE TRACK

Je/jsou ve shodě s následujícími směrnicemi:
2006/42/ES (bezpečnost strojních zařízení), 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)
Následující příslušenství/doplňky jsou ve shodě s níže uvedenými směrnicemi, pokud jsou nainstalovány podle návodu
pro výše uvedené modely:
Model Popis
Směrnice
Příslušenství/nástavce pro všechny modely
22341
Vidlice
2006/42/ES
22410
Lopata na sypký materiál
2006/42/ES
22414
2006/42/ES
Hydraulický žací nůž
22420
Hloubící jednotka
2006/42/ES
22423
Víceúčelový nástroj
2006/42/ES
22426
Napájený skříňový kypřič
2006/42/ES
22429
Fréza na pařezy
2006/42/ES
22438
2006/42/ES
Vidlice na kmeny stromů
22442
Míchačka na cement
2006/42/ES
22445
Kypřič
2006/42/ES
22456
Sněhová fréza
2006/42/ES
22472
2006/42/ES
Zahrnovač výkopů
22473
Příkopové rýpadlo s vysokým 2006/42/ES
krouticím momentem
22474
Vysokootáčkové příkopové
2006/42/ES
rýpadlo
22478
Lopata 4-v-1
2006/42/ES
22520
2006/42/ES
Úzká lopata
22577
Drapák
2006/42/ES

Model
22805
22806

Popis
Směrnice
Hlavice nabíracího šroubu
2006/42/ES
Hlavice otočného nabíracího 2006/42/ES
šroubu
22911
Vibrační pluh
2006/42/ES
23102
Kultivátor
2006/42/ES
23165
Vyrovnávač
2006/42/ES
MSC23001 Pluh BOSS s přímým břitem
2006/42/ES
Příslušenství/nástavce pro modely 22321 a 22322
22475
Plošina TX – benzínové
2006/42/ES
jednotky
Příslušenství/nástavce pro modely 22323 a 22324
22476
Plošina TX – naftové jednotky 2006/42/ES
Příslušenství/přídavná zařízení pro modely (kromě
modelů 22327 a 22328)
22409
Standardní lopata
2006/42/ES
22464
Příkopové rýpadlo
2006/42/ES
s vyhlazovačem
Příslušenství/přídavná zařízení pro modely 22327 a 22328
22340
Lopata TX1000
2006/42/ES
22342
Velkoobjemová lopata TX1000 2006/42/ES

Toto prohlášení bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.
Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie.

Překlad originálu (CS)

*3430-184* B

Certifikace:

Autorizovaný zástupce:
Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Michael Benedict
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Březen 20, 2020

Oznámení o ochraně osobních údajů (EHP/Velká Británie)
Jak společnost Toro nakládá s vašimi osobními údaji
Společnost Toro Company („Toro“) respektuje vaše soukromí. Když si zakoupíte náš výrobek, je možné, že si zaznamenáme
určité vaše osobní informace, které jste nám poskytli buď přímo vy, místní pobočka společnosti Toro nebo její prodejce.
Společnost Toro využívá tyto informace k plnění smluvních povinností, jako je například registrace vaší záruky, zpracování
reklamace nebo kontakt s vámi v případě stažení výrobku, a pro legitimní obchodní účely, například zjišťování spokojenosti
zákazníků, zlepšování našich výrobků nebo poskytování informací o výrobcích, jež by vás mohly zajímat. V souvislosti s kteroukoli
z těchto činností může společnost Toro sdílet vaše údaje se svými dceřinými a přidruženými společnostmi, prodejci a dalšími
obchodními partnery. Vaše osobní údaje můžeme rovněž poskytnout, pokud to vyžaduje zákon, nebo v souvislosti s prodejem,
koupí nebo sloučením podniku, za žádných okolností je však neprodáme jiné společnosti pro marketingové účely.
Uchovávání vašich osobních údajů
Společnost Toro bude uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, pokud budou relevantní pro výše uvedené účely, a v souladu
se zákonnými požadavky. Chcete-li získat další informace o příslušné lhůtě uchovávání, kontaktujte nás prosím na adrese
legal@toro.com.
Úsilí společnosti Toro o zajištění bezpečnosti osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v USA nebo jiné zemi, ve které mohou platit méně přísné zákony na ochranu údajů
než v zemi vašeho bydliště. Kdykoli převádíme vaše osobní údaje mimo zemi vašeho bydliště, podnikáme zákonem požadované
kroky, abychom realizovali příslušná opatření na ochranu vašich osobních údajů a zajistili jejich bezpečnost.
Přístup k osobním údajům a jejich oprava
Máte právo na kontrolu nebo opravu svých osobních údajů; proti jejich zpracování můžete vznést námitky nebo požádat
o omezení zpracování. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás e-mailem na adrese legal@toro.com. Máte-li ve vztahu ke způsobu,
jakým společnost Toro zpracovala vaše osobní údaje, pochybnosti, doporučujeme, abyste se s tímto problémem obrátili přímo na
nás. Vezměte prosím na vědomí, že občané států Evropské unie mají právo podat stížnost na národním úřadu pro ochranu
osobních údajů.

EU Specifications
Údaje o výkonu, hmotnosti a vibracích stroje
Model
22318
s 22366
22321
22322
22323
22324
22337CP
22327
22328
ǂ

Jmenovitý Hmotnost
ǂ
strojeǂ
výkon
(kg)
(kW)

Hladina vibrací celého
těla (m/s2)*

Hladina vibrací rukou/paží (m/s2) *
Hladina vibrací
levé ruky

Hladina vibrací
pravé ruky

Odchylka

Hladina

Odchylka

17,2

820,25

0,6

0,6

0,3

0,28

0,14

18,5
18,5
17,4
17,4
14
18,5
18,5

856
941
864
913
781
1263
1265

1,1
1,1
1,3
1,3
0,1
0,7
0,7

1,1
1,1
1,5
1,5
0,1
0,7
0,7

0,6
0,6
0,8
0,8
0,1
0,2
0,2

–
–
–
–
0,37
0,29
0,29

–
–
–
–
0,19
0,14
0,14

S prázdnými nádržemi v běžné provozní konfiguraci

* Určeno podle normy ISO 5349-1: 2001.
* Vibrace celého těla stanovené podle normy EN ISO 2631: 1997.

Údaje o hlučnosti stroje
Model
22318 s 22366
22321
22322
22323
22324
22337CP
22327
22328

Úroveň akustického tlaku (dBA)1
Hladina
Odchylka
93
1
90
1
90
1
89
1
89
1
90
1
87
0,6
87
0,6

Akustický výkon (dBA)2
Hladina
Odchylka
101
1
103
1
103
1
103
1
103
1
101
1
101
0,7
101
0,7

1

A-vážené hladiny, měřené v místě polohy obsluhy, jsou určeny podle normy ISO 6396:2008.

2

Určeno podle normy ISO 6395:2008.

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.

