
Proh!ášení o shodě rckroaěního plavIdla e poŽadavky na deslgn, konstrukcl a emlse hluku Směmice
20í3l5ďEU

(WnIvýrpb6a lodl)

Jilrc výlbo pleldlt: Bstmy (Eurcpo) 8'r.l'

Adrera: Vla Resistenza,5,20098 San Giuliano Milanese (Milano), ltraly

llěrto: Mi|ano Stát ltaly

Jm no oprávnÓn ho ártupce (|e-ll vhodn ):

Adlosa:

Název nahlášen lnstltuce posuzu|ÍcÍ derlgn a konrtrukcl(|c{l vhodn ):

Adrcga:

Čírlo kontrolního certlllkátu typu Ec:

ldentlflkaění čÍs!o:

Datum: roUm ríďden) l l

Názcv nahlálenÓ lnctltuco poruzuJící hluěnogt (|e-ll vhodnÓ):

Adresa:

ldentlflkaění čÍslo:

todut pouilt v porudku konstrukcc: 8A fllt DE+C Dg+o Ds+e Dg+r !O tltt

todul použlt v poludku htučnostl: trl Dlt Da trx

Jln použ}t rpolcěenak směrnlco:

POPIS PLAVIDLA
ldentlfrkaění čírlo plavldla: Vlz rtrana 1.

Názcv značky plavldla: MlRovlA PRo

lYp plavldla:

D Pbďretnice D Mďorov č|un

E Nafukovací

D lne (doplilte):

rYp čl čÍrlo: 65049

T p hlavního pohonu:

D Phchty ElBenzlnov motor

! Dbsetov motor Eenxtricry motor

Elvesla
EJline (doplilte):

Typ motoru:

8l vnejst

Tlp trupu:

8 Jednotrupé ptavidlo f]vlcetruÉ plavidlo

D .linO (tloplilte): Evniunt

Konrtrukění matorlál: Úzci motor naádi bez lntegÉlního v fuku

E Hliník, směsi hllníku ElPhst, vyáuŽen kompozitov materiá! E z ci motor nazÁdi s integÉlním qfukem

E Ocel, stitina oceli DOfevo fl.tino (doplllte):

Palubafl .line (doplitte):

ilaxtmátnldeelgnovákatcgorle: An Bn c8 on lnnapaluba EČastecnapatuba

V kon motoru: lÍax. Doporuěeno: 11.2 kw, 8 CIevená

lnrtaloval: kW (fo-ll vhodn ) D line (doplitte):

D lka trupu L1: 3.30 m Trám trupu 86: í.G2 m PonorT 

- 

m

Shoda s poádavky v še zmíněn ch směmicie zajištěna naprostou shodou s následujícími harmonizovan mi standardy:

8l en lso 6tB$2

To o ptďilát ní o 3hod Jo vydárc 3 plrcu odpw&no8lÍ v rcb . Jf,Érem v pb d.vldla p@hlal'Jl' ž9 v ! uwdon plavldb i6 popBan m zposbom w 8hodá s
všomi apllkoE.lďml po'.dwky.

Název a funkce: Dlrector oÍ R&D Genter Podpis a jm no:
(identifikace osoby oprávněné k podpisu jm nem v robce (či rovnocenn označenÍ)
čl jeho opÉvněného ástupce)

Datum a mÍsto qydánÍ: (roUměríďden) 20í6 l 4 l 17

11
s-s-004132


