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STALGAST RADOM Sp, z o.o.
staniewicka 5
03-310 Warszawa

Produkt:
Objeraczka do warżyw

Model
789060,789120

spełnia wymagania opisane w:

Dyrektywach:

2006142ME
2004l108ME

Rozporządzeniach:

NR 1935/2004

Normach:

. EN,13208:2003+A1:2010

. EN lso 12100:2010

o EN 60204-'l:2006,
EN 60204-1 :2006/41 :2009,
EN 60204-'l :2006 l AC:2010

. EN 62233:2008/Ac:2008

, . EN61000-3-3:2013

o EN 55014-1 :2006 +42:201 1 + A1:2009

o EN 55014-2:1997/Ac:1997 + A2;2008

. EN 10088-1:2005

- Dyrektywa maszynowa
- Kompatybilność elektromagnetyczna

- RoZPoRąDZENlE (WE) PARLAMENTU EURoPEJSK|EGo lRADY z dnia
27 pażdziernika 2004 r. w sprawie maieriałów i wyrobów prżeznaczonych do kontaktu
z żyw nością or az uchylające dyrektywy 80/59o/EWG i 89/1 09/EWG

- Maszyny dla przemysłu spożywczego. obieraczki Warzyw -Wymagania z zakresu
bezpieczeństwa i higieny

- Bezpieczeństwo maszyn * Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

- Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne

- Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektryczne9o sprzęiu do Użytku
domowego i podobnego z uwzględnieniem narażania człowieka

- KompatybiInośó elektromagnetyczna (EMC) - Częśó 3-3: Poziomy dopUszczalne -
ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania ŚWiatła W publicznych
sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym
prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo

- Kompatybilność elektromagnetyczna * Wymaganiądotyczące przYządów
powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja

- Kompalybilnośó elektromagnetyczna (EMc) - Wymagania dotyczące pzyrządów
powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Odpornośó na
zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobów

- Stale odporne na korozje . Gatunki stali odpornych na korozję

osoba mająca miejsce zamieszkania lUb siedzibę We Wspólnocie, upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Nazwisko i adres
Piotr Maciejewski, Warszawa, PL 03-310, ul. staniewicka 5.

Deklarację wystawiono: Radofr 1 1.09.20'15
.,t

Wystawiajacy ', J[stanowisko pełnońoćnikd/śJakości
Podpis Łuflasz Stokowski
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