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     KRAJOWA  DEKLARACJA  WŁAŚCIWOŚCI  UŻYTKOWYCH 

Nr : .......................... 

                                                                                                                       WZÓR 
 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :  

  

Automatyczna czyszczarka krat    

 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :  

 

HM CZK 

 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :   

 

 oczyszczalnie ścieków, 

 stacje uzdatniania wody, 

 przepompownie ścieków i wody, 

 obiekty melioracyjne, 

 obiekty przemysłowe, zakłady energetyczne, elektrownie 

 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu : 

 

P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta 

ul. Wojska Polskiego 139 

63-200 Jarocin 

 

 

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  

 

Konstrukcje stalowe poddano ocenie własności użytkowych zgodnie z Roz. Min. Inw. I Roz. 

poz. 1233 z 26.06.2018r w 4 systemie. 
 

 

6. Krajowa specyfikacja techniczna :    

 

PN-EN 10088-1:2014-12 

PN-EN ISO 3834 
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7. Deklarowane właściwości użytkowe : 

 

Maksymalna masa ładunku 0,25 t 

Maksymalna głębokość robocza 15 m 

Prędkość podnoszenia 6 m/min 

Prędkość jazdy 18/min 

Wymiary chwytaka 1500 

Materiał chwytaka 1.4301, AISI 304 

Mechanizm jazdy motoreduktor o mocy 1,5 kW 

Sterowanie urządzeniem automatyczne lub ręczne z kasety 

Napięcie zasilania 400 50 Hz 

Ochrona silników IP 55 

Napięcie sterowania 24 

Moc silnika wyciągającego 1,5 kW 

Masa chwytaka ~380 kg 

Całkowita masa urządzenia ~620 kg 

Zalecany tor jezdny belka stalowa dwuteowa 

Minimalna wysokość podwieszenia toru jezdnego 2600 mm + poręcz zabezpieczająca 

Olej hydrauliczny  HL- 46 

 

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 

7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości 

użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 
 

W imieniu producenta podpisał(a): 

Łukasz Kubiak 
Kierownik produkcji         
(imię i nazwisko oraz stanowisko)  

 

Jarocin, 30.09.2022 r.                                                       

...........................................................  
(miejsce i data wydania)                                          (podpis) 


