Deklaracja Zgodności
Produkt: SURFBIKE jest implementacją do rowerów turystycznych z kołami o
średnicy 26” i 28”. Dzięki pływakom pneumatycznym oraz systemowi
wsporników, suportów, złączek oraz specjalnej jednostki napędowej
tworzą razem rekreacyjną jednostkę pływającą.
Producent: Water Fun Innovations
Adres: ul.Obotrycka 23/4, 71-684Szczecin
Charakterystyka i opis produktu: SURFBIKE składa się z pary pływaków
pneumatycznych, wsporników wzdłużnych i poprzecznych, zespołu napędowego
oraz zestawu złączek, służących do integrowania SURFBIKE z rowerem. Suporty
oraz wsporniki, które tworzą ramę łączącą się z rowerem, wykonane są z rur
aluminiowych o średnicach 35X3, 30X2, 40x20x3, 29X2 mm oraz rur ze stali nierdzewnej
o średnicy 25X1,5. Zespół napędowy wykonany jest z profili aluminiowych oraz
wałów ze stali nierdzewnej o średnicy 8 i 10 mm i umieszczony jest w części tylnej
zestawu, pod tylnym kołem roweru, z opony którego, za pośrednictwem zestawu rolek,
pobiera napęd.
Wymiary: długość 2480 mm, szerokość: 1350mm
Wyporność całkowita pływaków: 350 kg
Obciążenie dopuszczalne: 100 kg
Dopuszczalne ciśnienie w pływakach: 0,02 MPa
Średnica śruby napędowej: 280 mm
Maksymalne obroty śruby: 350 obr/min
Odniesienie do norm:
Technologia produkcji pływaków zgodna z dyrektywą 94/25/EC - Rekreacyjne jednostki
pływające kategorii C. Powłoka pływaków z zgodna z normami: EN ISO 1421, DIN 53353,
SFS-EN 1876-1(-40 do +70 st C).
Pozostałe materiały użyte do produkcji SURFBIKE zgodne są normami: DIN 41, PN 85-111,
ISO 4762, DIN 912, PN 82302, DIN 985, DIN 9021, DIN 975, PN-EN 581-1, BS 7271.
Do produktu SURFBIKE ma zastosowanie Art. 1 pkt. 36 dyrektywy 94/25/WE
Parlamentu Europejskiego z dnia 16 czerwca 1994 roku w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, odnoszących
się do “Rekreacyjnych Jednostek Pływających” oraz Paragraf 4 pkt 1b Rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie zasadniczych
wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz 2584).
Deklarujemy zgodność z w/w normami.
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