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1. Приручник за упротребу дувача РУРИС А7 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                      Уппзпреое 

 

Увек нпсите пдгпварајућу защтитну ппрему када кпристите пвај 

прпизвпд. Смаоите ризик пд несрећа: прпшитајте пвај прирушник 

и уппзнајте се са оегпвим садржајем. Пвај прпизвпд се кпристи 

самп на птвпренпм самп у врлп дпбрп прпветреним ппдрушјима. 
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Увпд 

 

Дуваш  РУРИС А7 је дизајниран и направљен какп би пружип врхунске 

перфпрмансе и ппузданпст без угрпжаваоа квалитета, удпбнпсти, 

сигурнпсти или трајнпсти. 

Виспкпквалитетни мптпри РУРИС А7 представљају врхунац двптактне 

технплпгије мптпра, пружајући изузетну снагу велике снаге и ниске 

тежине. 

Кап прпфесипнални власник / пператер ускпрп ћете пткрити защтп је 

РУРИС А7 једнпставан у свпјпј класи. 

 

Важнп 

 

Инфпрмације у пвпм прирушнику пписују распплпживпст у тренутку 

прпизвпдое. 

Иакп је сваки ппкущај ушиоен да вам пружимп најнпвије инфпрмације п 

ващем дуваш РУРИС А7, мпжда ппстпје неке разлике између ващег 

прпизвпда и пнпга щтп је пвде пписанп. 

Задржавамп правп да врщимп измене у прпизвпдои без претхпдне најаве 

и без пбавезе измјене претхпднп прпизведених прпизвпда. 

Пре упптребе пвпг прпизвпда прпверите лпкалне прпписе п буци и раднп 

време. 

 

 

                                      Ппрез 
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Пвај дуваш Рурис А7 је ппремљен са пригущивашем. Никада 

немпјте кпристити пвај прпизвпд без издувнпг пригущиваша и 

мпнтажне пумпе кпја се правилнп ппставља и ради. 
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Знаци пажое 

 

Пвај прирушник садржи знакпве пажое упквирене на граници и у знаку 

уппзпреоа у трпуглу. 

 

 

AVERTISMENT 

Un semn precedat de AVERTISMENT contine informatii care ar trebui urmate 

pentru a preveni ranirea grava a partilor corpului-  

УППЗПРЕОЕ 

Знак на кпји претхпди УППЗПРЕОЕ садржи инфпрмације кпје треба 

ппщтпвати какп би се спрешиле пзбиљне ппвреде делпва тела 
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ATENTIE 

Un semn precedat de cuvantul atentie contine informatii care ar trebui urmate 

pentru a preveni deteriorarea produsului-  

ППРЕЗ 

Знак на кпји претхпди реш ППРЕЗ садржи инфпрмације кпје треба ппщтпвати 

какп би се спрешилп пщтећеое прпизвпда 

Пстали знаци пажое кпјима не претхпди симбпл ППРЕЗ уппзпреоа нису: 

ВАЖНП! 

Знак на кпји претхпди реш ВАЖНП је пнај кпји има ппсебнп знашеое. 

 

 

 

 

НАППМЕНА:  

 

Знак кпји претхпди решима НАППМЕНА садржи инфпрмације кпје су 

кприсне и мпгу вам плакщати рад. 

Прпшитајте и пратите пвај прирушник. Укпликп тп не ушините, мпже дпћи дп 

тещких пщтећеоа и несрећа. 

 

  

 
Нпсите защтитне напшаре и ущи тпкпм целе пперације 
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 Немпјте кпристити пвај прпизвпд акп сте умпрни, бплесни или ппд 

утицајем алкпхпла, лекпва или пилула. 
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ППИС ПРПИЗВПДА 

 

Пперативни ппступак пписан у пвпм прирушнику дизајниран је такп да вам 

ппмпгне да извушете најбпље пд свпје мащине и щтите вас и друге пд щтете. 

Пве прпцедуре су самп ппщте смернице и нису намијеоене за замјену 

сигурнпсних правила кпја ппстпје у ващпј пбласти. Акп имате питаоа п 

ващем вентилатпру или акп не разумете нещтп у пвпм прирушнику, ващ 

дилер ће вам радп ппмпћи. 

 

 

                УППЗПРЕОЕ 

 

 

Немпјте врщити 

непвлащћене измене 

пвпг прпизвпда. 

 

Техничке спецификације 

Мпдел РУРИС А7 

Димензије (В x Шx Д) 800x340x380 

Тип мптпра 1Е34ФБ 

Прешник цилиндра 34 мм 

Капазитет цилиндра 26 цц 

Мещавина гприва мл 

уље 2TT дп 1л 

бензина 

25 

Карбуратпр Мембрана пумпе за ппдмазиваое 

Паљеое Електрпнскп 

Свећица Л9Т ЛД 

Стартпваое Ппкреташ 

Капацитет 0,5л 
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Састављаое 

1. Састављаое усисивача 

 

 

 

 

Sac de praf Врећа за пращину 

Maner interior- Унутращоа рушка 

Capac ventilator- Ппклппац вентилатпра 

Teava inhalare nr. 2- Удахна цев бр. 2 

Teava inhalare nr 1- Удахна цев бр. 1 

Teava evacuare- Издувна цев 

 

 

резервпара 

Тежина 4,5 кг 



SRB / HRV / BIH / ALB 

10 

 

 

УППЗПРЕОЕ 

 

НЕ усисавајте камеое или друга тврда тела, щтп пщтети лппатице дуваша. 

 

НЕ усисавајте тешнпсти. 
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2.. Ппстављаое вентилатпра 
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                               УППЗПРЕОЕ 

 

Ппаснпст пд превртаоа рптпр! Зауставите мптпр пре уградое или 

замене цеви мащине. Никада не пбављати ппступке пдржаваоа 

или мпнтаже на мащини дпк мптпр ради. 
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Tub de aer A 
Tub de aer B 
Instalare 
Introduceti Tubul de aer B in utilaj prin rotire 
Introduceti tubul de aer A si B prin rotire 
Folositi surub M5x10 pentru consolidare 
 
Цревп за ваздух А 
Цревп за ваздух Б 
Инсталација 
Ставите ваздущну цев Б у мащину пкретаоем 
Ставите ваздущну цев А и Б пкретаоем 
Кпристите вијак М5к10 за кпнсплидацију 
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МЕШАВИНА ГПРИВА 

Захтеви: 

Кпристите самп шистп и свеже гпривп. 

Кпристите самп плпвнп гпривп. 

Ппмещати бензин са уљем у размери 1 Л / 25 мл уља (2? -мак). 

 

                             УППЗПРЕОЕ 

 

Никада немпјте ппкущавати да мещате гпривп у резервпар 

мащине! 

Увек мещајте гпривп у пдпбрену ппсуду! Неке врсте гприва 

садрже хидрпгенизпване алкпхпле. Кисепник мпже изазвати 

виспке температуре тпкпм рада! Ппд пдређеним услпвима гпривп 

на бази алкпхпла мпже такпђе смаоити квалитет смеще уља. 

Никада не кпристите гпривп кпје садржи вище пд 10% алкпхпла 

пп запремини. Када се кпристи пксидиранп гпривп, ппжељнп је 

етер базиран један кап щтп је МТБЕ. 

Преппрушујемп мещавину пд 25 мл уља дп 1 литра бензина када 

кпристите Рурис 2ТТ Мак уље или АПИ класификацију: ТЦ или 

вище. 

Генеришка уља и неке мещавине уља никада не смеју да се 

кпристе у мптпру пве мащине.  

 

 
 

 

 

                       УППЗПРЕОЕ 

 

Ппаснпст пд ппжара! Никада немпјте пренпсити или складищтити 

гпривп у присуству запаљивих материјала! Увек ппмерајте 
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мащину на слпбпднп ппдрушје, најмаое 30 м пд других 

запаљивих материјала пре ппкретаоа мптпра! 

 

ВАЖНП! 

Мещати самп гпривп на тренутну упптребу! Акп је мещавина гпривп старија 

пд 2-3 недеље, да се замени.. 

 

СНАБДЕВАОЕ РЕЗЕРВПАРА 

 

Indepartati capacul rezervorului- Скините ппклппац резервпара 

 

 

 

Indepartati capacul rezervorului- Скините ппклппац резервпара 

 

 

                       УППЗПРЕОЕ 

 

 Ппаснпст пд ппжара и ппекптина! 

• Увек пазите на рукпваое гпривпм! Гпривп је изузетнп 

запаљивп! 

• Немпјте кпристити вентилатпр акп су кпмппненте 

разбијене или теку! 

• Не напајати мптпр када ради! 

• Никада не ппкущавајте да нахраните врући мптпр! 

• Увек дпзвплите да се мптпр пхлади пре укљушиваоа! 
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• Не пущите или запалите ватру близу вентилатпра или 

гприва! 

• Увек трансппртујте и складищтите гпривп у пдгпварајућем 

кпнтејнеру! 

• Никада не стављајте запаљив материјал у близини 

пригущиваша! 

• Никада немпјте кпристити вентилатпр без правилнпг 

рукпваоа издувним пригущивашем и прскаоем! 

• Никада немпјте кпристити вентилатпр акп није исправнп 

мпнтиран и ппд пптималним услпвима рада! 

  

 

1. Ппставите мащину на тлп или на масивну радну ппврщину и пшистите 

деппзите пкп ппклппца резервпара. 

2. Скините ппклппац резервпара. 

3. Напуните резервпар за гпривп свежим и свежим гпривпм. 

4. Вратите ппклппац и пбрищите све трагпве прпсијенпг гприва пре негп щтп 

заппшнете мащину. 

 

ППКРЕТАОЕ МАШИНЕ 

 

 

                       УППЗПРЕОЕ 

 

Ппаснпст пд превртаоа рптпра! Никада немпјте кпристити пву 

мащину псим акп су ппклппац за дпвпд и цеви ппстављена 

правилнп и у исправнпм редпследу! 

Ппаснпст пд бацаоа прашине или пстатака! Увек нпсите 

защтитне напшаре када кпристите пву мащину! Никада не 

усмеравајте тпк мащине на људе или живптиое! 

Никада немпјте кпристити пву мащину псим акп су сви делпви 

исправнп инсталирани и у исправнпм редпследу! 
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ППСТУПАК ЗА ППКРЕТАОЕ 

 

1. Напуните гпривпм такп щтп ћете вище пута притиснути пумпу за 

пращоаву дпк се у испуснпј цеви не виде вище зрашних мехурића. 

2. Укљушите / искљушите дугме за ппзицију 1 (укљушенп) 

3. Акп је мптпр хладан. Затвприте дпвпд извлашеоем щпка дп максималне 

ппзиције. (Шпк је затвпрен). 

4. Ставите мащину на тлп и држите рушку шврстп деснпм рукпм. 

5. Ппвуците кпнус стартера све дпк мптпр не дпбије први стартни сигнал. 

6. Ппкрените мащину такп щтп ћете снажнп и брзп ппвући наврташ стартера. 

 

Акп је пптребнп, ппнпвите кпрак 5 два или три пута дпк мптпр не ппшне. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pompa amorsare- Припремна пумпа 
 
Conducta refulare- Oдвпдна цев 
 
КАДА МОТОР У ХЛАДНО СТАРТУЈЕ 
ВАЖНП! 
За максималне перфпрмансе усисаваоа, дпзвплите да се мптпр загреје пре 
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упптребе. 
 
1. Ппкрените мптпр са минималнпм брзинпм (у мирпваоу) дпк не дпстигне 
радну температуру (2 или 3 минуте). 
2. Какп се мптпр загрева, ппстепенп птварајте щпк и пптпунп га вушите у 
птвпрени пплпжај. 
3. Мащина треба сада бити спремна за рад. 
 
КАДА МПТПР НЕ СТАРТУЈЕ 
Ппнпвити ппступак ппкретаоа тпплпг и хладнпг мптпра. 
Акп мптпр јпщ увек не заппшне, пратите прпцедуру "Заппшиоаое вушенпг 
мптпра" (Исппд). 
 
 
 
 
 
 
 УППЗПРЕОЕ 

 

Неправилна 

уградоа свећица мпже 

изазвати пзбиљна 

пщтећеоа мптпра! 

  

 

РУН НА МПТПРНУ СНАГУ 
1. Искљушите свећицу и уз ппмпћ кљуша свећице у смеру супрптнпм пд 
казаљке на сату. 
2. Акп је свећица прљава или натппљена гпривпм, пшистите или замените 
свећицу. 
3. Пшистите вищак гприва из кпмпре за сагпријеваое некпликп пута на 
стартеру. 
4. Ппставите свећицу и шврстп затегните ппмпћу свећице 
Ппнпвп ппвежите свећицу 
5. Ппнпвите прпцедуру ппкретаоа "врућег мптпра" 
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6. Акп мптпр јпщ увек не ппшиое, ппгледајте табелу у ппглављу "Рещаваое 
прпблема" пвпг упутства. 
 
 

- ЗАУСТАВЉАОЕ МПТПРА 
1. Пхладите мптпр такп щтп ћете га пустити да ради 2-3 минута. 
2. Зауставите мптпр такп щтп ћете притиснути прекидаш за 
заустављаое. 
- (1) Никада не кпристите уређај када је видљивпст мала. 
- (2) Увек кпристите защтиту за пши, кап щтп је кацига или защтитне 
напшале приликпм упптребе мащине. 
- (3) Нпсите маску за пращину какп бисте смаоили ризик пд 
удисаоа. 
- (4) Нпсите пдгпварајућу пдећу да бисте защтитили нпге и руке. 
- (5) Нпсите защтиту за ущи када кпристите пву мащину. 
- (6) Никада немпјте кпристити пву мащину акп су неке кпмппненте 
пщтећене, изгубљене или нестале. 

 
 
Кпристеое дувача 
 
Увек будите свесни снаге и смера прптпка. 
 
 
РУТИНСКП  ПДРЖАВАОЕ  
 

 

                      УППЗПРЕОЕ 

 

Пре негп щтп изврщите билп какве радпве на пдржаваоу на пвпј 

мащини, искљушите мптпр и пдсппјите жицу пд свећице. 

 

 

 

Уклпнили прљавщтину или пстатке изван вентилатпра. 
Прпверите мптпр, кућищте мптпра и рупе пд прљавщтине, птпадака и 
мпгућег цуреоа гприва и пшистите акп је пптребнп. 
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Прпверите сву ппрему за щтету, губитак или несталих делпва и ппправки кап 
неппхпдне. 
 
 
Сваких 10 сати! (Чешће када се ради у прашоавим услпвима) 
1. Птпустите ппклппац филтера за ваздух и скините ппклппац и филтер. 
2. Прпверите ставку. Акп дефпрмисан или пщтећен, замените га нпвим. 
3. Пперите елемент филтера са тпплпм впдпм и детерчентпм, а затим 
прпмућкајте и псущити. 
4. Ппставите елемент и ппклппац и затегните филтер. 
 
СВАКИХ 10/15 САТИ 
1. Ппмпћу тастера за свећицу уклпните свећицу. (Пкренути супрптнп пд 
казаљке на сату) 
2. Пшистите и ппдесите искришку јашину пд 0,6 дп 0,7 мм. Уклпните све 
кприщћене утикаше са РЦЈ6И или еквивалентним. 
3. Инсталирајте врх свећице у глави цилиндра у неппсреднпј близини руку, а 
пнда затегните свецицу са кљушем. 
 
СВАКИХ 50 САТИ (чешће акп су перфпрмансе ниске) 
ИНСПЕКЦИЈА: Прпверите целу мащину и оегпве цеви пд билп какве щтете, 
укљушујући изгубљене или лабаве кпмппненти, и ппправити акп је пптребнп. 
СВЕЧИЦА: Замените свећицу. 
Филтер за гпривп: Кпристите куку и жицу за издвајаое гаса из унутращопсти 
црева филтера и извадите га из резервпара.Из птвпра извуците бензин из 
црева кпји ппвезује притисак са птвпрпм резервпара.Акп је зашепљен или 
пщтећен, замените га. 
 

 

                       УППЗПРЕОЕ 

 

Немпјте дпзвплити да прљавщтина или пстаци падну у цилиндар. 

Пре уклаоаоа свећице, пшистите свећицу и главу цилиндра. 

Дпзвплите да се мптпр пхлади пре уклаоаоа свећице. 

Немпјте затегнути или плабавити свећице када је мптпр врућ. 

Неправилна уградоа свећица мпже изазвати пзбиљнп пщтећеое 

мптпра. 
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ДУГПРПЧНП СКЛАДИШТЕОЕ 
 
ЧИШЋЕОЕ 
У пптпунпсти пшистите мащину. 
 
ПРПВЕРА 
Прегледајте мащину и цеви за слабе или недпстајуће кпмппненте и 
ппправите акп је пптребнп. 
 
ГПРИВП 
Испразните резервпар и испразните карбуратпр такп щтп ћете пустити да 
мащина ради дпк се не заустави збпг заврщетка гприва. 
 
ППДМАЗИВАОЕ 
Скините свећицу и затим налијете пкп 5 мл уља у цилиндар крпз птвпр 
свећице. Пре ппнпвнпг ппстављаоа свећице, ппвуците стартер 2 или 3 пута 
да бисте дистрибуирали уље прекп зидпва цилиндра. 
 
ПРЕЧИШЋАВАОЕ ВАЗДУХА 
Уклпните, пшистите и ппнпвп ппставите филтер какп је гпре пписанп. 
 
 
ПРПБЛЕМИ И ПППРАВКЕ 
 

 Прпблем Узрпк Рещеое 
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Свећица  
не дају 
искру  

свећица Мпкри су пплпви 
Ппкривен угљеникпм 
Пщтећена изплација 
Неправилна варница 
Изгпрели пплпви 

Исущите 
Пшистите 
Замените 
Ппдесите на 0.6-
0.7мм 
Замените 

магнетнп 
 

1. Прекид навпја 

 

2. Слабп 

изплпваое 

завпјнице 

3. Слпмљена 

жица сппјена 

4. Јединица за 

сагпријеваое у 

квару 

Ппправите или 
замените 
 
 
замените 
 
замените 
 
замените 

 Дпбрп 
напајаое, али 
без кпмпресије 

Саставни деп је 
истрпщен или слпмљен 
Птвпр за свећице 
птвпрен 

заменути 
 
притегнути 

 Карбуратпр не 
се напаја  

У резервпару нема 
гприва 
Зашепљен филтеру 
Птвпр за ваздух је 
зашепљен у филтеру 

Напајати 
 
Пшистити 
 
Пшистити 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕДПСТАТАК СНАГЕ МПТПРА 
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Прпблем Узрпк Рещеое 

Акп кпмпресија је 
задпвпљавајућа 

1. 1. Заптивни 

филтер 

 

2. Карбуратпр 

пслабљен 

3. Прегреваое 

мптпра 

4. Впда у гприву 

5. Аузпух 

пригущен 

Пшисите 
 
 
Притегнути 
 
 
Зауставите мптпр и 
пхладите 
 
Гпривп са шистим 
гпривпм 
 
 
Пшисите 
 

Прегреваое мптпра 1. 1. Мјещавина 

гприва је сувище 

сирпмащна 

2. Цилиндар 

прекривен 

нешистпћама 

3. Неадекватнп 

уље 

 

4. Мптпр не ради 

исправнп (без 

млазнице) 

Ппдесите карбуратпр 
 
 
 
Пшисите 
 
Кпристите мптпрнп уље 
2-ТТ и ппдесите 
мещавину 
 
Саставите мащину 
исправнп 

Мптпр куца гласнп 1. 1. Непдгпварајуће 

гпривп 

2. Нешистпће у 

цилиндру 

3. Истрпщени или 

слпмљени 

делпви 

замените 
 
пшисите 
 
Прпверите и замените 
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МПТПР СЕ ЗАУСТАВЉА ИЗ РАДА 

Прпблем                              Узрпк                                         Рещеое 
Мптпр се зауставља 
пдмах 

1. 1. Свећице је 

слаба 

2. Свећица 

ппкривена 

каламинпм 

3. Исцрпљенп 

гпривп 

Чврстп склппити 
 
Пшистите свећицу 
 
 
Напуните резервпар 

Мптпр се зауставља 1. 1. Затвпрени 

карбуратпр 

2. Ваздух 

запущава 

резервпар 

3. Впда у гприву 

пшисити 
 
пшисити 
 
 
Пуните шистим гпривпм 

 

 

ПРАШИНА 

Прпблем                              Узрпк                                         Рещеое                          
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Не испущтају 
ппвременп пращину  

1. 1. Птвпр за 

пращину није 

птвпрен 

2. Ппклппац 

резервпара се 

птвара 

3. Улазаку  

вентилатпр је 

запущен 

4. Пращина или 

мещавина шестица 

са страним телима 

5. Пращина са 

влагпм 

6. Грануле сувище 

велике 

Ппдесите стуб ваздуха 
 
притегнути 
 
 
пшисити 
 
 
пшисити 
 
 
пшисити 
 
уклпнити 
 

Изливаое пращине 1. Заптивна бртва 

резервпара је 

пщтећена 

2.Навртка 

резервпара је 

слпбпдна 

ппправка 
 
 
 
 
притегнути 
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IZJAVA O USKLAĐENOSTI 
 

 IZJAVA O USKLAĐENOSTI 
 
 
 

 Proizvođač: SC RURIS IMPEX SRL Kalea Severinuluj , Br. 317b, Krajova, Dolž, Rumunija Tel. 
0351 464 632, Faks 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Ovlašdeni zastupnik: Inž. Stroe Marius Katalin - Generalni direktor  
Ovlašdeno lice za tehničku dokumentaciju: 
 Florea Nikolae - Direktor proizvodnje  

 

Opis mašine: RUSIS A7 je duvač za lišde namenjen je za održavanje parkova, čišdenje trotoara, 
pešačkih uličica, stadiona, kao i za skupljanje lišda. 
 Proizvod: Duvač  
Tip: Ruris  
Model: A7  
Snaga: 1CP       

 

Mi, SC RURIS IMPEKS SRL Krajova, proizvođač i / ili distributer, u skladu sa  
H.G. 1029/2008 - o uslovima za stavljanje u promet naših mašina,  
Direktiva 2006/42 / EC - mašine; Zahtevi bezbednosti i sigurnosti, 
 EN12100 standard - Poljoprivredne i šumarske mašine. Bezbednost, 

 EU. 2016/1628 – što se tiče ograničavanje nivoa emisije buke u okolini, EU. 2018/989 - 
utvrđivanje mere za ograničavanje emisije gasova i čestica zagađivača koji potiču iz motora, 
izvršili smo sertifikat o usklađenosti proizvoda sa navedenim standardima i izjavljujemo da su u 
skladu sa glavnim zahtevima bezbednosti i sigurnosti, da se ne ne ugrožava život, zdravlje, 
radnu sigurnost 

 

Ja, dole potpisani proizvođač,Stroe Katalin, izjavljujem pod mojom isključivom odgovornošdu da 
proizvod ispunjava sledede evropske standarde i direktive:   
 

 
-SR EN ISO 12100: 2011 - Bezbednost mašina. Osnovni pojmovi, opšti principi dizajna. 
Osnovna terminologija, metodologija. Tehnički principi 
 -SR EN ISO 4254-1: 2010 / AC: 2011 - Poljoprivredne mašine. Bezbednost. Opšti zahtevi  
-SR EN ISO 4254-5 / AC: 2010 - Poljoprivredne mašine. Bezbednost. Mašine za kopanje 
zemljišta sa uvezanim aktivnim delovima  
- Direktiva 2000/14 / EC - Emisije buke u spoljašnom okruženju  
- Direktiva o mašinama 2006/42 / EC.  
Ostali standardi ili specifikacije:  
-SR EN ISO 9001 - Sistem za upravljanje kvaliteta 
 -SR EN ISO 14001 – Sistem za upravljanje zaštitom životne sredine  

mailto:office@ruris.ro
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-OHSAS18001 - Sistem za upravljanje zdravlja i bezbednošdu na radnom mestu. 
 
MARKIRANJE I OZNAČAVANJE MOTORA Benzinski motori na iskrenje koje se primenjuju i koriste 
na RURIS opremi i mašinama, u skladu sa Uredbom EU 2016/1628 (dopunjena Uredbom EU 
2018/989) i GD 467/2018 obeleženi su: - Brend i naziv proizvođača: N.A.M Co. ltd -Tip 1E34FC       
 - Neto snaga: 1 ks  
- Broj odobrenja za tip koji je dobio specijalizovani proizvođač: e13 * 2016/1628 * 2016 / 
1628SHA1 / P * 0463 * 00        
- Identifikacioni broj motora - jedinstveni broj.        
- Koncept TZE 
 

Napomena: tehnička dokumentacija je u vlasništvu proizvođača. Napominjemo: ova izjava je u 
skladu sa originalom. Rok upotrebe: 10 godina od datuma odobrenja. Godina prijavljivanja CE: 
2019.  
Mesto i datum izdavanja:  
Craiova, 01.07.2019 
Broj registracije 605 / 07.01.2019 

 
Ovlašdeno lice i potpis: 
 Inž. Stroe Marius Katalin  
Generalni direktor SC RURIS IMPEX SRL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI 
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 IZJAVA O USKLAĐENOSTI 
 
 
 

 Proizvođač: SC RURIS IMPEX SRL Kalea Severinuluj , Br. 317b, Krajova, Dolž, Rumunija Tel. 
0351 464 632, Faks 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Ovlašdeni zastupnik: Inž. Stroe Marius Katalin - Generalni direktor  
Ovlašdeno lice za tehničku dokumentaciju: 
 Florea Nikolae - Direktor proizvodnje  

 
 

Opis mašine: Duvač RURIS A7 namenjen je radovima na održavanju u parkovima, čišdenju 
trotoara, pešačkih uličica, stadiona i sakupljanju lišda.  
Tip: RURIS A7  
Snaga: 1CP  
Nivo buke: 112 dB (A) Zagarantovani nivo zvučne snage: 112dB (A) Nivo buke potvrđen je u 
INMA Bucuresti putem certifikata za testiranje br. 1 / 27.06.2019., U skladu sa odredbama 
Direktive 2000/14 / EEZ i SR EN ISO 22868: 2011. 

 
 
Mi, SC RURIS IMPEKS SRL Kraiova kao proizvođač, u skladu sa Direktivom 2000/14 / EC, H.G. 
1756/2006 - vezano za ograničenje nivoa emisije buke u okolini proizvedeno opremom 
predviđenom za upotrebu izvan zgrada, kao i Direktivom 2006/42 / EC, H.G. 1029/2008 - u vezi 
sa uslovima stavljanja mašina na tržište, izvršili smo verifikaciju i potvrđivanje usaglašenosti 
proizvoda sa navedenim standardima i izjavljujemo da ispunjava glavne zahteve. 
Ja, dole potpisani predstavnik proizvođača Stroe Katalin, izjavljujem pod mojom isključivom 
odgovornošdu da proizvod ispunjava sledede evropske standarde i direktive:  
 
-Direktiva 2000/14 / EC - Emisija buke u spoljašnjem okruženju  
-SR EN ISO 3746: 2009 - Akustika. Određivanje nivoa zvučne snage koju emituju izvori buke 
akustičnim pritiskom  
-SR EN 12733: 2009 - Poljoprivredne i šumarske mašine Ostali upotrijebljeni standardi ili 
specifikacije: - 
SR EN ISO 9001 - Sistem upravljanja kvalitetom 
 -SR EN ISO 14001 - Sistem upravljanja zaštitom životne sredine  
-OHSAS18001 - Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i zaštite na radnom mestu. 
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Napomena: tehnička dokumentacija je u vlasništvu proizvođača. Napomena: ova izjava je u 
skladu sa originalom. 
 Rok upotrebe: 10 godina od datuma odobrenja  
Godina prijavljivanja CE: 2019.  
Mesto i datum izdavanja: Craiova, 01.07.2019  
Broj registracije: 606 / 01.07.2019 

 
Ovlašdeno lice i potpis: 
 Inž. Stroe Marius Katalin  
Generalni direktor SC RURIS IMPEX SRL 
       
 

 


