Декларація відповідності стандартам ЄС
Компанія «Toro» ®, 8111 Lyndale Ave. South, Блумінгтон, Міннесота, США, вказує, що наступний(і) виріб(и):
Номер моделі
77292TE

Серійний номер Опис пристрою
408875659 і
Газонокосарка 132 см HDX SD серії
більше
2000

Опис накладної
2000 SERIES KAW 726CC 132CM
SD MR CE

Відповідає(ють) наступним директивам:
2000/14/EC (Емісія шуму в навколишньому середовищі), 2006/42/EC (Безпека машин та обладнання), 2014/30/EU
(Електромагнітна сумісність)
Крім того, наступні допоміжні пристрої/спорядження відповідають вказаним нижче Директивам, якщо встановлення
відбувалось згідно з інструкціями до наведених вище моделей:
Модель Опис
Директива
Приладдя/комплектуючі для всіх моделей
78431
Двійникова пакувальна
2006/42/EC
машина високої щільності
E-Z Vac
78434
132-х сантимертовий
2006/42/EC
пакувальний набір,
пакувальна машина високої
щільності
78481
Стандартна пакувальна
2006/42/EC
машина E-Z Vac HD

Модель
78484

126-5382
126-8702
126-9361

Опис
132-х сантимертовий
пакувальний набір,
стандартна пакувальна
машина
Спрощений набір
132-х сантимертовий набір
для переробки
132-х сантимертовий набір,
відповідно до європейського
знаку якості

Директива
2006/42/EC

2014/30/EU
2006/42/EC
2006/42/EC

Інформація відповідно до Директиви по шумовому забрудненню (2000/14/ЕС)
Модель

Класифікація

Ширина
різу (см)

77292TE
77292TE з
126-9361

Газонокосарка

132

103

105

Швидкість
обертання
двигуна
(об/хв.)
3000

Газонокосарка

132

103

105

2500

Виміряна сила
шуму (дБ)

Гарантована сила
шуму (дБ)

Визначено відповідно до ISO 11094:1991 та EN ISO 3744:1995
Оцінка відповідності: Додаток VI
Сертифікований орган: "ТЮФ Райнланд ЛГА Продактс ГмбХ" (TÜV Rheinland LGA Products GmbH), Тілліштрассе 2,
Нюрнберг 90431, Германія
Справжня декларація видана під одноосібну відповідальність виробника.
Мета декларації – підтвердити відповідність виробу єдиному законодавству з гармонізації.
Сертифіковано:

Уповноважений представник
Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

John Hurst
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Квітень 15, 2021

Оригінальні інструкції (англійською)

*3447-153* A

Повідомлення про порядок використання конфіденційної
інформації у ЄЕЗ та Великобританії
Використання вашої особистої інформації компанією Toro
Компанія Toro поважає вашу приватність. Купуючи нашу продукцію, наша компанія може збирати певну особисту
інформацію про вас, безпосередньо від вас або через ваше місцеве відділення компанію Toro або дилера. Компанія Toro
використовує цю інформацію для виконання договірних зобов’язань, наприклад, для реєстрації гарантії, обробки заявки
на гарантійне обслуговування, або для зв’язку з вами у разі відкликання товару, та для законних підприємницьких цілей,
наприклад, для оцінки задоволення клієнтів, вдосконалення нашої продукції чи надання вам інформації про товар, який
може вас зацікавити. Компанія Toro може ділитися вашою інформацією з нашими філіями, дочірніми підприємствами,
дилерами або іншими діловими партнерами у зв'язку з цими видами діяльності. Ми також можемо розголошувати
особисту інформацію, коли цього вимагає законодавство або у зв'язку з продажем, придбанням або злиттям бізнесу. Ми
ніколи не продамо вашу особисту інформацію будь-якій іншій компанії для маркетингових цілей.
Збереження вашої особистої інформації
Компанія Toro зберігатиме вашу особисту інформацію, наскільки це актуально для вищезазначених цілей, та відповідно
до законодавчих вимог. Для отримання додаткової інформації про терміни зберігання, будь ласка, зв'яжіться з нами за
допомогою електронної пошти за адресою: legal@toro.com.
Зобов'язання компанії Toro щодо безпеки
Ваша особиста інформація може оброблятися в США або іншій країні, яка може мати менш суворі закони про захист
даних, ніж ваша країна проживання. Щоразу, коли ми передаватимемо вашу інформацію за межі вашої країни проживання,
ми вживатимемо законодавчо необхідні заходи для забезпечення відповідних гарантій захисту вашої інформації та
забезпечення безпечного поводження з нею.
Доступ та виправлення
Ви маєте право виправляти чи переглядати ваші персональні дані, або виступати проти цього, або обмежувати обробку
ваших даних. Для цього, будь ласка, зв'яжіться з нами за допомогою електронної пошти за адресою: legal@toro.com. Якщо
у вас виникли занепокоєння щодо того, яким чином компанія Toro обробляла ваші особисті дані, ми радимо вам зв’язатися
безпосередньо з нами. Зверніть увагу, що європейські резиденти мають право подати скаргу до органу з захисту даних.

EU Specifications
Інформація про потужність, масу та вібрацію машини
Модель
77292TE
77292TE з 126-9361

Номінальна
потужність
(кВт)
18,27
18,27

Вібрація рук (м/с2)*

Вібрація усього тіла (м/с2)*

Маса машини
(кг)

Рівень

Неточності

Рівень

Неточності

474
570

1,2
1,9

0,1
0,1

0,39
0,37

0,11
0,06

* Визначено відповідно до ISO 5395–1:2013, Додаток G

Інформація про силу шуму машини
Модель
77292TE
77292TE з 126-9361

Тиск звуку (дБ)*
Рівень
Неточності
89
1
88
1

* Зважений рівень звукової потужності визначено відповідно до ISO 5395–1:2013, Додаток F

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.

