HF INVERTER POLSKA Sp.C.,
Marii Skłodowskiej-Curie 101E,
87100 Toruń (PL), Polska
tel. +48 56 6539916 / fax +48 56 6237317

Declaration of Incorporation of partly
completed machinery

Deklaracja Włączenia Maszyny Nieukończonej

HF INVERTER POLSKA Sp.C.,
Marii Skłodowskiej-Curie 101E, 87100 Toruń (PL), Polska
Niniejszym deklaruje na własną odpowiedzialność zgodność poniższych
Declares under sole responsibility of the following products:
produktów: Przekładnie mechaniczne ALU-G Motion:
The
ALU-G
Motion
gearboxes:
_________________________________________________________________________________________________________

WAHF – Helical in-line gearboxes / walcowe przekładnie mechaniczne
THF – Hypoid gearboxes / hipoidalne przekładnie mechaniczne
SHF – Worm gearboxes / ślimakowe przekładnie mechaniczne
SWHF – Helical-Worm gearboxes / walcowo-ślimakowe przekładnie mechaniczne
_________________________________________________________________________________________________________
With the requirements of the European Directives

Z wymogami Dyrektyw Europejskich

Machinery Directive 2006/42/EU

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EU

_________________________________________________________________________________________________________
Producent oświadcza, że produkty spełniają na tyle, na ile to możliwe,
The manufacturer declares that the products meet, as far as possible, the
podstawowe wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EU,
basic requirements of the Machinery Directive 2006/42/EU, the technical
dokumentacja techniczna została sporządzona zgodnie z Załącznikiem VII,
documentation has been prepared in accordance with Annex VII, Part B.
cz.B. Uruchomienie produktów jest zabronione, aż do chwili
The products must not be commissioned until they have been installed in
zamontowania zgodnie z instrukcją montażu oraz do chwili przedłożenia
accordance with the installation instructions and until the declaration of
deklaracji zgodności w odniesieniu do całej maszyny, do której produkty
conformity has been submitted for the whole machine to which the
zostały zamontowane.
products
have
been
mounted.
_________________________________________________________________________________________________________
Additional information

Dodatkowe informacje

According to the Machinery Directive, the listed devices are not
independently operable products. Compliance of the directive requires
the correct installation of the product, the observance of specific
installation notes and product documentation. This was tested on specific
system configurations.

Zgodnie z Dyrektywą Maszynową, wymienione urządzenia nie mogą
pracować samodzielnie. Zgodność z dyrektywą wymaga prawidłowej
instalacji produktu, przestrzegania szczegółowych uwag dotyczących
instalacji oraz zapoznania się z dokumentacją produktu. To było
sprawdzane na konkretnych konfiguracjach systemu.

The safety instructions of the manual are to be considered.

Należy wziąć pod uwagę zapisy w instrukcji dotyczące bezpieczeństwa.

These products are intended for installation in machines.
Operation is prohibited until it has been determined that the machines in
which these products are to be installed, conforms to the above
mentioned EU Directive.

Produkty te są przeznaczone do instalacji w maszynach.
Działanie jest zabronione, dopóki nie zostanie ustalone, że maszyny, w
których mają być zainstalowane te produkty, są zgodne z wyżej
wymienionymi dyrektywami WE.

Compliance with the directive requires correct installation of the
products, observance of the specific installation instructions and the
product documentation.

Zgodność z dyrektywą wymaga prawidłowej instalacji produktu,
przestrzegania instrukcji instalacji oraz dokumentacji produktu.

The installer is responsible for the final EMC properties of the device,
system or installation.

Instalator jest odpowiedzialny za końcowe właściwości EMC urządzenia,
systemu lub instalacji.

Place / Date
Toruń (PL), Poland / 17 March 2020

Miejsce / Data
Toruń (PL), Polska / 17 Marca 2020

_________________________________________________________________________________________________________

ZBIGNIEW KILICHOWSKI
co-owner, Technical Director

ŁUKASZ BUBIŁEK
co-owner, Sales Director

_________________________________________________________________________________________________________
This declaration does not constitute a guarantee of features or performance with
regard to product liability. The technical documentation is produced and
administered by HF Inverter Polska Sp.C., Toruń (PL), Poland

Niniejsza deklaracja nie zawiera żadnej gwarancji działania funkcji w rozumieniu
odpowiedzialności cywilnej za produkt. Dokumentacja techniczna została
sporządzona i jest utrzymywana przez HF Inverter Polska Sp.C., Toruń (PL) Polska

