Conformiteitsverklaring EU
The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, Verenigde Staten, verklaart dat de volgende machine(s):
Modelnr.:
30654
30657

Serienr.:
401430001 en
hoger
401184001 en
hoger

Productbeschrijving
CT2240 compacte 3-delige gazonmaaier
met vierwielaandrijving
LT3340 zwaar uitgevoerde gazonmaaier
tractie-eenheid met drie maaieenheden

Factuuromschrijving
CT2240 4WD TRIPLE
LT3340 4WD TRIPLE TURF
MOWER

Voldoet aan de volgende richtlijnen:
2000/14/EG (geluid), 2006/42/EG (machineveiligheid), 2014/30/EU (EMC)
Verder voldoen de volgende accessoires/werktuigen aan de onderstaande richtlijnen, mits geïnstalleerd volgens de instructies
van de bovenstaande modellen:
Model

Beschrijving
Richtlijn
Accessoires/werktuigen voor alle modellen
02805 Mk 3 200 mm, maaieenheid
2006/42/EG,
met 4 messen
2000/14/EG
02806 Mk 3 200 mm, maaieenheid
2006/42/EG,
met 6 messen
2000/14/EG
02807 Mk 3 200 mm, maaieenheid
2006/42/EG,
met 8 messen
2000/14/EG
02808 Mk 3 200 mm, maaieenheid
2006/42/EG,
met 10 messen
2000/14/EG
02895 Cabine
2014/30/EU
02920 Zwaailichtset
2014/30/EU
Accessoires/werktuigen voor model 30654
02916 Verlichtingsset
2014/30/EU

Model

Beschrijving

Richtlijn

Accessoires/werktuigen voor model 30657
Mk 3 – 250 mm x 4 maaidek 2006/42/EG,
2000/14/EG
02816 Mk 3 – 250 mm x 6 maaidek 2006/42/EG,
2000/14/EG
02817 Mk 3 – 250 mm x 8 maaidek 2006/42/EG,
2000/14/EG
02865 Deluxe bestuurdersstoel, PVC 2006/42/EG,
2014/30/EU
02866 Deluxe bestuurdersstoel, stof 2006/42/EG,
2014/30/EU
02915 Verlichtingsset
2014/30/EU
02815

Richtlijn betreffende geluidsemissie (2000/14/EG):
Model
30654 met
maaieenheid model
02805, 02806,
02807 of 02808
30657 met
maaieenheid model
02805, 02806,
02807, 02808,
2815, 02816 of
02817

Classificatie

Maaibreedte
(cm)

Gemeten
geluidsniveau
(dBA)

Gegarandeerd
geluidsniveau
(dBA)

Motortoerental
(tpm)

Grasmaaier

212

101

102

3050

Grasmaaier

212

100

101

3050

Vastgesteld in overeenstemming met ISO 11094:1991.
Conformiteitsbeoordeling: Bijlage VI
Aangemelde instantie: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)

*3419-884* D

Deze verklaring wordt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de fabrikant gepubliceerd.
Het onderwerp van de verklaring voldoet aan de harmonisatiewetgeving van de Unie ter zake.
Erkende vertegenwoordiger:

Gecertificeerd:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium
Don Lackner
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
maart 19, 2021

Privacyverklaring EEA/VK
Toro’s gebruik van uw persoonlijke gegevens
The Toro Company (“Toro”) respecteert uw recht op privacy. Wanneer u onze producten koopt, kunnen we bepaalde persoonlijke
informatie over u verzamelen, ofwel rechtstreeks via u ofwel via uw plaatselijk Toro bedrijf of dealer. Toro gebruikt deze
informatie om te voldoen aan contractuele verplichtingen – zoals het registreren van uw garantie, het behandelen van uw
garantieclaim of om contact met u op te nemen in het geval van terugroepacties – en voor legitieme zakelijke doeleinden – zoals
klanttevredenheid meten, onze producten verbeteren of u productinformatie verschaffen die van belang kan zijn. Toro kan uw
informatie delen met onze dochterondernemingen, verdelers of andere zakenpartners in verband met deze activiteiten. We
kunnen ook persoonlijke informatie vrijgeven van rechtswege of in verband met de verkoop, aankoop of fusie van een bedrijf. We
verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.
Behoud van uw persoonlijke gegevens
Toro bewaart uw persoonlijke informatie zolang deze relevant is voor de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming is
met de wettelijke vereisten. Gelieve contact op te nemen via legal@toro.com voor meer informatie over de bewaarperiodes die
van toepassing zijn.
Toro’s engagement inzake veiligheid
Uw persoonlijke informatie kan behandeld worden in de VS of een ander land dat mogelijk soepelere databeschermingswetten
heeft dan het land waar u verblijft. Indien we uw informatie overdragen naar een ander land dan het land waar u verblijft,
nemen wij de wettelijk verplichte maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op gepaste wijze wordt beschermd
en veilig wordt behandeld.
Toegang en correctie
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te raadplegen, of zich te verzetten tegen de verwerking van uw
gegevens of deze te beperken. Om deze rechten uit te oefenen, gelieve een e-mail te sturen naar legal@toro.com. Als u zich
zorgen maakt over de manier waarop Toro uw informatie heeft behandeld, vragen wij u om deze direct ten aanzien van ons te
uiten. Europese burgers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun gegevensbeschermingsautoriteit.

EU Specifications
Machinevermogen, massa, informatie aangaande trillingen
Model
30654
30657
30657 met
02895
ǂ(30654)

Nominaal
vermogen
(kW)

Massa van
ǂ
machineǂ
(kg)

19,4
26,5
26,5

Trilling op het gehele
lichaam (m/s2)*

Hand-/armtrillingen (m/s2)*

1240
1325

Linkerhand
Niveau
1,4
0,3

Rechterhand
Niveau
1,4
0,3

1525

0,3

0,3

Onzekerheid

Niveau

Onzekerheid

0,7
0,1

0,9
0,4

0,5
0,2

0,1

0,4

0,2

Met vloeistoffen en maaidekken van 200 mm met 6 messen

(30657) Met vloeistoffen en maaidekken van 250 mm met 6 messen
* Vastgesteld in overeenstemming met EN ISO 5395:2017

Geluidsinformatie machine
Model
30654
30657
30657 met 02895
1

Geluidsdruk (dBA)1
Niveau
Onzekerheid
88
2
85
2
85
2

De A-gewogen geluidsdrukniveaus gemeten op de bestuurderspositie zijn bepaald volgens EN ISO 5395:2017.

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.

