
 
 

               ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ   ЕО 

Производител: СК РУРИС ИМПЕКС СРЛ (SC  RURIS  IMPEX  SRL) 
Каля Северинулуй № 10, бл. 317б, Крайова, Долж, Румъния 
Тел. 0351 464 632, Факс 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Оторизиран представител: Инж. Строе Мариус Каталин – Генерален Директор   
Оторизирано лице за техническата досие: Инж. Флоря Николае – Директор продуктов дизайн 
 
Описание на машината: СКАРИФИКАТОР ЗА ТРЕВА , с помощта на който се извършва поддръжка на 

тревните площи, като мошината е основния енергиен компонент, а въртящият се барабан, ефективното 

работно оборудване.    
При скарификацията се отстраняват растителни остатъци от тревата, падналите листа, косената трева, 

коренищата, аерацията представлява специфична операция на обогатяване на почвата с кислород.    
Модел: РУРИС (RURIS)                             Тип:  RXE888 
Мотор: електрически, еднофазен   Мощност – Макс. обороти: 1500W – 3000 об./мин.   
Работна ширина: 320 mm    Работна височина: с 4 позиции   
 
Ние, СК РУРИС ИМПЕКС СРЛ Крайова, производител, в съответствие с Правителствено постановление 

1029/2008 – относно пускане на машини на пазара, Директива 2006/42/ЕО – изисквания за безопасност и 

сигурност, Стандарт SR EN ISO 12100 – Машини. Безопасност, Директива 2000/14/ЕО, Правителствено 

постановление 1756/2006 – относно ограничаване нивото на шумовите емисии в околната среда, 

Директива 2014/35/ЕС, Правителствено постановление 409/2016 – относно оборудването с ниско 

напрежение, удостоверихме съответствието на продукта с посочените стандарти и заявяваме, че продуктът 

отговаря на основните изисквания за безопасност и сигурност, не застрашава живота, здравето и 

безопасността на работа и няма отрицателно въздействие върху околната среда.   
 
Долуподписаният, Строе Каталин, представител на производителя, заявявам на своя отговорност, че  

продуктът отговаря на следните европейски стандарти и директиви: 
-Директива 2006/42/ЕО  за безопасността на машините;    
-Директива 2014/30/ЕС относно електромагнитната съвместимост;     
-Директива 2014/35/ЕС относно оборудването с ниско напрежение;   
-SR EN ISO 12100:2011 – Безопасност на машините. Основни концепции, общи принципи на 

проектиране. Основна терминология, методология. Технически принципи. Общи изисквания.  
 
Освен това заявяваме, че в процеса на производство/ монтаж са изпълнени изискванията на следните 

стандарти и директиви: 
-SR EN ISO 13857/2008  - Безопасно разстояние за предпазване на горните и долните крайници; 
-SR EN 1050 (14121) – Принципи за оценка на рисковете; 
-SR EN 60204/2007 – Електрическо оборудване на машините – Част 1: Общи изисквания за безопасност; 
-EN ISO 13849/1 – Елементи на системата за контрол на безопасността; 
-SR EN ISO 13850 - Предпазни устройства за спиране; 
-SR EN ISO 3746:2009 - Акустика. Определяне нивата на акустична сила, излъчвани от източниците на 

шум;    
-Директива 2000/14/ЕО – Шумови емисии във външната среда 
- Директива 2006/42/ЕО – отнасяща се за машините. 
Други използвани стандарти и спецификации:   
-SR EN ISO 9001 – Система за управление на качеството   
-SR EN ISO 14001 - Система за управление на околната среда  
-OHSAS18001 - Система за управление на здравето и безопасността при работа. 
 
Бележка: техническата документация е притежание на производителя. 

Уточнение: Настоящата декларация е вярна с оригинала. 

Срок на валидност: 10 години от датата на одобрение.    

Място и дата на издаване: Крайова, 11.09.2020. 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro


Година на полагане на маркировката CE: 2020.                                        

Регистрационен номер:  769/11.09.2020   

Оторизирано лице, подпис:                               Инж. Строе Мариус Каталин 

Генерален Директор на                                                                                       

СК РУРИС ИМПЕКС СРЛ 
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Производител: СК РУРИС ИМПЕКС СРЛ (SC  RURIS  IMPEX  SRL)  
Каля Северинулуй № 10, бл. 317б, Крайова, Долж, Румъния 
Тел. 0351 464 632, факс: 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Оторизиран представител: Инж. Строе Мариус Каталин – Генерален Директор 
Оторизирано лице за техническата досие: Инж. Флоря Николае – Директор продуктов дизайн 
 
Описание на машината: СКАРИФИКАТОР ЗА ТРЕВА , с помощта на който се извършва поддръжка на 

атревните площи, като мошината е основния енергиен компонент, а въртящият се барабан, ефективното 

работно оборудване. 
При скарификацията се отстраняват растителни остатъци от тревата, падналите листа, косената трева, 

коренищата, като аерацията представлява специфична операция на обогатяване на почвата с кислород.    
Модел: РУРИС (RURIS)     Тип: RXE888 
Мотор: електрически, еднофазен   Мощност – Макс. Обороти: 1500W – 3000 об./мин.   
Работна ширина: 320 mm    Работна височина: с 4 позиции   

 
Ниво на акустична мощност (празен ход): 98 db Ниво на акустична мощност: 98 db 
Нивото на акустична мощност е удостоверено от Националния институт за научно-развойна дейност, Букурещ, 

в съответствие с разпоредбите на Директива 2000/14/ЕО и SR EN ISO 3744:2011 
 

Ние, СК РУРИС ИМПЕКС СРЛ Крайова, като производител, в съответствие с Директива 2000/14/ЕО, 

Правителствено постановление 1756/2006 – за ограничаване нивата на шумни емисии в околната среда, 

излъчвани от оборудване предназначено за ползване извън сгради, Директива 2014/35/ЕС, Правителствено 

постановление 409/2016 - относно оборудването с ниско напрежение, както и Директива 2006/42/ЕО, 

Правителствено постановление 1029/2008 – относно пускане на машини на пазара, извършихме проверка и 

удостоверяване съответствието на продукта с посочените стандарти и заявяваме, че продуктът отговаря на 

основните изисквания.  
Долуподписаният, Строе Каталин, представител на производителя, заявявам на своя отговорност, че  продуктът 

отговаря на следните европейски стандарти и директиви:   
-Директива 2006/42/ЕО  за безопасността на машините;    
-Директива 2014/30/ЕС относно електромагнитната съвместимост;     
-Директива 2014/35/ЕС относно оборудването с ниско напрежение;   
-SR EN ISO 12100:2011 – Безопасност на машините. Основни концепции, общи принципи на проектиране. 

Основна терминология, методология. Технически принципи. Общи изисквания.   
Освен това, това заявяваме, че в процеса на производство/ монтаж са изпълнени изискванията на следните 

стандарти и директиви: 
-SR EN 1050 (14121) – Принципи за оценка на рисковете; 
-SR EN 60204/2007 – Електрическо оборудване на машините – Част 1: Общи изисквания за безопасност; 
-EN ISO 13849/1 – Елементи на системата за контрол на безопасността; 

http://www.ruris.ro/
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-SR EN ISO 3746:2009 - Акустика. Определяне нивата на акустична сила, излъчвани от източниците на шум; 
- Директива 2000/14/ЕО – Шумови емисии във външната среда 
Други използвани стандарти и спецификации:   
-SR EN ISO 9001 – Система за управление на качеството   
-SR EN ISO 14001 - Система за управление на околната среда  
-OHSAS18001 - Система за управление на здравето и безопасността при работа. 
Бележка: техническата документация е притежание на производителя. Уточнение: Настоящата 

декларация е вярна с оригинала. Срок на валидност: 10 години от датата на одобрение. Място и дата на 

издаване: Крайова, 11.09.2020.             Година на полагане на маркировката CE CE: 2020.                                        
Регистрационен номер:  770/11.09.2020    
Оторизирано лице, подпис:  
                Инж. Строе Мариус Каталин 
                    Генерален Директор на 

                    СК РУРИС ИМПЕКС СРЛ 

 
 


