Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy
ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády
č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění

č. Spojka pevná lisovaná – 04/2018-01
ze dne 12. 4. 2018

a) Identifikační údaje o dovozci, který vydává prohlášení:
Obchodní jméno:

SCASERV a.s.

.

Identifikační číslo (IČ):

Sídlo:

Lihovarská 663/38, 718 00 Ostrava - Kunčičky

29395895

b) Identifikační údaje o výrobku:
Název:

Typ (značka, model, výrobní číslo):

Spojka pevná lisovaná PRESCO

RA Pressed double (EN74-1BM, Product Code 1800)

Identifikační údaje o výrobci dováženého výrobku
Obchodní jméno:

Presco Components Ltd

Identifikační číslo (kód země): 826

Sídlo:

Selborne Street, Walsall, West Midlands WS1 2JN, Velká Británie

c) Popis a určení výrobku:
Jedná se o pozinkovanou spojku, která je určena pro připojování ocelových lešenářských trubek ∅ 48,3/3,25 mm navzájem
pod úhlem 90 stupňů. Její návrhová únosnost FD je rovna 9,0 kN.

d) Údaje o použitém způsobu posouzení shody:
Shoda byla posouzena podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. V platném znění – posouzení shody za stanovených podmínek
výrobcem nebo dovozcem.

e) Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posouzení shody:
Zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění, ČSN EN 74-1.

f) Údaje o další organizaci zapojené do posuzování shody:
Obchodní jméno:

PCL Test Laboratories (nezávislá divize Presco Components Ltd)
Registered in England 54056163
(issued by UKAS 4187, Issue No: 005 – 27. 2. 2018)

Registrované sídlo:

Selborne Street, Walsall, West Midlands WS1 2JN, Velká Británie

Vystavené dokumenty:
Test Report.:

TLR-6950, PRESSED DOUBLE (13. 12. 2017); TLR-6949, PRESSED DOUBLE (13. 12. 2017)

g) Potvrzení výrobce nebo dovozce
Dovozce, identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod písmenem b) a c) tohoto
prohlášení, splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami identifikovanými pod písmenem e) tohoto
prohlášení.
Výrobek je za podmínek určených výrobcem (resp. dovozcem) bezpečný. Dovozce potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu
všech výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě: 12. 4. 2018, Ostrava

Ing. Tomáš Palupa
ředitel

SCASERV a.s., Lihovarská 663/38, 718 00 Ostrava - Kunčičky, Česká republika
tel.: +420 595 222 200, fax: +420 595 222 213
E-mail: INFO@SCASERV.CZ, IČ: 29395895, DIČ: CZ29395895

