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Výrobce / Manufacturer / Hersteller: ARGO-HYTOS s.r.o. 
Adresa / Address / Adresse:  Dělnická 1306, CZ - 543 15, VRCHLABÍ 
                  ČR / Czech Republic / Tschechische Republik 
Identifikační číslo / No / Nr:              IČO 474 524 98 

          Prohlašujeme na naši výlučnou odpovědnost, že nejsme výrobcem, dovozcem, ani 

zpracovatelem chemických látek a jejich sloučenin, že naše vlastní výrobky, ani výrobky a součásti 

nakoupené od jiných výrobců či dodavatelů, obsažené v  našich výrobcích, neobsahují zakázané a 

povinně registrované chemické látky a jejich sloučeniny v koncentracích přesahujících stanovené 

limity, definované v aktuální platné verzi Směrnice Evropského Parlamentu a Rady Evropy EC 

1907 /2006.  Toto prohlášení se vztahuje na celé výrobní portfolio.  

          Obecně jsou naše ventily a bloky pro řízení hydraulických obvodů a kompaktní hydraulické 

agregáty vyrobeny z běžných strojírenských materiálů, jakými jsou automatové, uhlíkové a 

legované oceli, šedá litina, mosaz a slitiny AlMgSi. Vinutí cívek jsou vyrobena z lakovaného 

měděného drátu a plastové dílce z polyamidu. Těsnění jsou obvykle vyrobena z NBR, 

HNBR,vitonu nebo silikonu. Povrchová úprava galvanickým zinkováním neobsahuje šestimocný 

chróm Cr
+6

.  

          Rovněž používané výrobní, montážní a zkušební procesy nepoškozují zdraví pracovníků ani 

životní prostředí. Dodržování platných zákonných předpisů, norem a nařízení, týkajících se 

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, hygieny, ochrany životního prostředí a ochrany práv 

zaměstnanců, je kontrolováno orgány státního dozoru. 

 

We declare on our exclusive responsibility that we are not the producer, importer or processor of 

chemical substances or their compounds, that our own products, or products and product parts 

purchased from other producers or suppliers contained in our products, do not contain prohibited 

and obligatorily registered substances or their compounds in concentrations exceeding the 

determined limits defined in the valid version of the Regulation (EC) No 1907/2006 of the 

European Parliament and of the Council. This declaration applies to our whole production 

portfolio. 

          Generally, our valves and control blocks for hydraulic circuits and compact hydraulic power 

packs are produced from common engineering materials, such as free-cutting, carbon or alloy steel, 

gray iron, brass and A1MgSi alloys. Coil winding is made of varnished copper wire and plastic 

parts of polyamide. Sealing is usually made of NBR, HNBR, Viton or silicone. The surface is 

treated by galvanic zinc and does not contain hexavalent chrome Cr
+6

.  

          In addition, we follow production, assembly and test procedures that do not harm our 

employees’ health or the environment. The compliance with valid legal regulations, norms and 

decrees related to the work safety, fire protection, hygiene, protection of the environment and 

protection of employees’ rights is inspected by the state supervisory authorities. 
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Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass wir kein Hersteller, Lieferant oder Verteiler 

von chemischen Stoffen und deren Gemischen sind.Weder unsere eigenen Produkte noch die 

Produkte und Komponenten, die von anderen Herstellern bzw. Lieferanten bezogen werden und in 

unseren Produkten enthalten sind, enthalten verbotene oder registrierungspflichtige chemische 

Stoffe und deren Gemische, die die zulässige Konzentration der aktuell gültigen Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und Europarats EC 1907/2006 überschreiten.Diese Erklärung bezieht 

sich auf das gesamte Produktionsportfolio. 

          Allgemein werden unsere Ventile und Blöcke für die Steuerung von Hydraulikschaltungen 

und die kompakten Hydraulikaggregate aus den üblichen Maschinenbaumaterialien hergestellt – 

dazu gehören Automaten- und Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Gusseisen, Messing und AlMgSi-

Legierungen. Die Spulenwicklungen sind aus Kupferlackdraht und Kunststoffteilen aus Polyamid 

gefertigt. Die Dichtungen sind üblicherweise aus NBR, HNBR, Viton oder Silikon. Die 

Oberflächenbearbeitung mit galvanischer Verzinkung enthält kein Chrom VI. 

          Wir verwenden Herstellungs-, Montage- und Prüfprozesse, die weder die Gesundheit der 

Mitarbeiter noch die Umwelt gefährden. Die Einhaltung der gültigen Gesetzesvorschriften, 

Normen und Verordnungen, die die Sicherheit der Arbeit, Brandschutz, Hygiene, Umweltschutz 

und den Schutz der Mitarbeiterrechte betreffen, wird durch staatliche Aufsichtsbehörden 

kontrolliert. 
 

Úplné označení dokumentu / Complete document  identification / Vollständige Identifikation des 
Dokuments:  
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 

2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

(REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and 

repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as 

well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 

93/105/EC and 2000/21/EC.  

 

 

 

 

Vystaveno dne / Day of Issue / 

Ausstellungsdatum: 

19.4.2013 

Ing. Libor Hájek / jednatel – technický 

ředitel / Geschäftsführer – technischer 

Direktor / Technical director 

 

Podpis / Signature / Unterschrift 

 


