
 

Deklaracja zgodności UE 
EU-DecIaration of conformity 

Nr dokumentu/miesiąc.rok LWL- 013/03.18 

document No./month.year 

Producent/Wystawca: LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH 

Manufacturer/Issuer: 

Adres/Address: A-9900 Lienz, Dr.-Hans-Liebherr Straße 1 

Oznaczenie produktu  Nr typu/type No: 2 6181 4 

Product designation 

Oznaczony produkt jest zgodny z przepisami następujących dyrektyw i rozporządzeń europejskich: 

The product complies with the following european directives and regulations: 

 

Więcej informacji na temat przestrzegania tego rozporządzenia i tych dyrektyw znajduje się w załączniku 

For further Information on the adherence of this regulation and these directives please see annex 

Umieszczanie oznakowania CE / Fitting of CE label l)   : 18 

Miejscowość, data / Place, Date:Lienz, 15 marca 2018 r. 

 

Załączniki stanowią integralną część niniejszej deklaracji I Annex is part of this declaration. 

Niniejsza deklaracja poświadcza zgodność z wyżej wymienionymi normami prawnymi, nie zawiera jednak gwarancji 
dotyczących właściwości /This declaration confirms conformity with all mentioned legal norms but does not include any guarantee for 

characteristics. 
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w dostarczonej dokumentacji produktu / The safety remarks of the delivered 

product documentation have to be taken into consideration. 

CE Strona tytułowa UE (EEI≥42) od 2013 r. 

 

Dyrektywa Tytuł 

Directive Title 

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa 

Machinery Directive 
2014/30/UE Kompatybilność elektromagnetyczna 

Electro-Magnetic Compatibility 

2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym. (wersja przekształcona) 

on the restriction of the use ofcertain hazardous substances in electrical and electronic 

equipment (recast) 

 
Podpis prawnie wiążący: 

Legally binding signature:  (Obererlacher)    (Schlemmer) 



 

 

Załącznik do deklaracji zgodności UE lub deklaracji UE producenta 
Enclosure for the declaration of conformity or EU declaration of manufacturer 

Nr dokumentu/miesiąc.rok: LWL - 013 / 03.18 

document No./month.year: 

Oznaczenie produktu  Nr typu/type No: 2 6181 4 

product description 

Zgodność oznaczonego produktu z przepisami wykazywana jest poprzez pełną zgodność z następującymi normami: 

The conformity of the mentioned product with the requirements is demonstrated due to the complete observance of 

the following norms: 

zharmonizowane normy europejskie / harmonized European norms 

Nr referencyjny / reference No. 

Directive 2006/42/EG (w tym/included 2014/35/UE): 

EN 60335-1: 2012 + AC:2014 + A11:2014 

EN 62233: 2008 + AC:2008 

EN 61770*: 2009 + AC:2011 

EN 62471*: 2008 

Directive 2014/30/EU: 

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A2:2011 

EN 55014-2: 1997 + A1:2001 + A2:2008 

EN 55014-2: 2015 

EN 61000-3-2:  2014 

EN 61000-3-3:  2013 

EN 50065-1*:  2011 

EN 50065-2-1*: 2003 + A1:2005 

Directive 2011/65/EU: 
EN 50581: 2012

 

* jeżeli ma zastosowanie / if applicable 

CE Załącznik N od 2013 r. 

 

Formularz 
N 



 

 

Oznaczenia urządzeń dla typu nr 2 6181 4 

FKUv 1613 

FKUv 1663 

CE Załącznik N od 2013 r. 

 


