
 
ES prohlášení o shodě (ORIGINÁL) 

EC declaration of conformity (Englishment) 
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (Original) 

 

 
Místo a datum vydání / Mnichovice, 30. 12. 2017 
Place and date of issue / Ort und Datum der Ausgabe: 
 
Osoba zmocněná k podpisu za výrobce / 
Signed by the person entitled to deal in the name of producer / Person, 
die befugt ist, im Namen des Herstellers zu unterschreiben: 

 
 

Jméno / Karel Vodenka ml. 
Name / Name: 

Funkce / předseda představenstva a.s. 
Grade / Funktion: Vorstandsvorsitzender der AG 

         Podpis / 
         Signature / Unterschrift: 

 

Výrobce / Manufacturer / Hersteller: 
VARES Mnichovice a.s. 

Adresa / Address / Adresse: Pražská 539, 25164 Mnichovice, ČR / CZECH REPUBLIC 

IČ / ID / ID: 00662437 

Jméno a adresa osoby pověřené sestavením 
technické dokumentace (podle 2006/42/EC, NV 
č. 176/2008 Sb.)) / Name and address of the person 
authorised to compile the technical file (according 
to 2006/42/EC) / Name und Adresse der Person, 
die mit der Erstellung der technischen Dokumen-
tation beauftragt wurde (gemäß 2006/42/EC, 
Regierungsverordnung Nr. 176/2008 GBl.) 

 

VARES Mnichovice a.s., Pražská 539, 25164 Mnichovice, ČR 

Výrobek (stroj) – typ / Product (Machine) – Type / 
Erzeugnis (Maschine) - Typ: TRANSPORTNÍ BOX TRB (100 / 120 / 150) 

Výrobní číslo / Serial number / Seriennummer:  

Popis / Description / Beschreibung: 

 

Transportní box je určen pro přepravu různých hmot, předmětů a nářadí ve spojení 
se zahradním nebo malým komunálním traktorem. Skládá se z následujících 
hlavních částí: závěsného rámu, korby a čela. Korba má pevné bočnice. Čelo je 
vyklápěcí a odnímatelné. Transportní box je možné na traktor připojit zezadu do 
tříbodového závěsu nebo dopředu pomocí adapteru pro trojúhelníkový závěs. 
 
The transport box is intended for transport of various materials, objects and tools in 
connection with a garden (lawn) tractor or compact tractors (e.g. Kubota). It 
consists of following main parts: adaptor, body and tailgate. The body has solid 
sides. The tailgate is hinged and removable. Transportbox is multi-purpose, for rear 
and also for front tractor adaptor. 
 
In Verbindung mit einem Garden Traktor oder Kleintraktor (z.B. Kubota) ist der 
Transportbox zum Transportieren verschiedener Materialien, Gegenstände und 
Werkzeuge bestimmt. Er besteht aus folgenden Hauptteilen: Hängerahmen, 
Ladepritsche und aufklappbare und abnehmbare Boxtür. Die Ladepritsche hat feste 
Seiten. Boxtür ist kippbar und abnehmbar. Anbau an den Traktor mit hinterer 
Dreipunktaufhängung oder vorderem dreieckigem Adapter.   
 

Prohlašujeme, že výrobek splňuje všechna 
příslušná ustanovení směrnic (NV) / 
We declare that the product fulfils all the relevant 
provisions mentioned Directives (Government 
Provisions) / Wir erklären, dass Erzeugnis alle 
einschlägigen Bestimmungen der genannten 
Richtlinien (Regierungsverordnungen) erfüllt: 

Strojní zařízení – směrnice 2006/42/EC, NV č. 176/2008 Sb. / 
the Machinery Directive 2006/42/EC, 
 
Poznámka: Veškeré předpisy byly použity ve znění jejich změn a doplňků platných v době vydání tohoto prohlášení bez 
jejich citování. Note: All regulations were applied in wording of later amendments and modifications valid at the time of this 
declaration issue without any citation of them.Anmerkung: Alle Vorschriften wurden in Form ihrer Änderungen und Ergänzungen 
angewendet, die zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung gültig waren, ohne sie zu zitieren. 

 
 

Harmonizované technické normy a technické 
normy použité k posouzení shody / The harmo-
nized technical standards and the technical 
standards applied to the conformity assessmen / 
Harmonisierte technische Normen und technische 
Normen für die Konformitätsbewertung / 
 

ČSN EN ISO 12100-2 + A1, ČSN EN 1050,  
ČSN EN ISO 4254-1, ISO 11684 

Posouzení shody provedl / The conformity 
assessment carried out by / Die Konformi-
tätsbewertung wurde  durchgeführt von: 
 

Výrobce / Manufacturer / Hersteller         VARES Mnichovice a.s. 


