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Swlrlncrwo HoMoLocACJI Typu wE
EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Zaw iadomien ie d otycz4ce :

Communication concerning the :

- udzielenia homologacji fypu,
type-approval granted,

typu czpSci w odniesieniu do dyrektywy (g4lZDtWE)
of a type of a cornponent with regard to Directive (g4l20lEc)

Numer homologacji fypu: e20*94120*1531*00
Type-approval nurnber:

CZ4SC I
SECT]ON I

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta):
Make (trade name of manufacturer.):

0.2. Typ i og6lny opis handlowy:

Means of identification of type if rnarl<ed on the component:

0.3.1. Miejsce tego oznakowania:
Location of that rnall<ins:

lTlarK:

0,8. Nazwa(-y) i adres(-y) zakladu monta2owego:
Name(s) and address(es) of assembly plants:

Type and general cornmercial description(s)

0.3. Srodki idenfyfikacji fypu, je2eli z^znaczone na czpsci: marka i typ

AUTO-HAK Slupsk

w22A

make (trade name) and type

na tabliczce
on type label

on type label

nie dotyczy
N/A

0.5. Nazwa i adres producenta: PPUH "AUTO-HAK" s.j. Henryk i Zbigniew Nejman
Narne and addless of manufactuler: PLr 76-200 Slupsk; ul. Sloneczna 16I(

0,7. W przypadku czpSci i oddzielnych zespol6w technicznych, umiejscowienie i metoda
umieszczenia znaku homologacji WE: na tabliczce
In the case of cotnponeuts and separate technical units, location and method of affixing of the EC approval

cz4sc rr
SECTION II

l. Dodatkowe informacje (tam gdzie maj4 zastosowanie): patrz dodatek I
Additional inforrnation (whele applicable): see Appendix I

2. Slu2ba techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badari:
Technical service responsible for car.rying out the tests:

Przemyslowy InsfytutMotoryzacji, 03-301 Warszawa, ul, Jagielloriska 55

e20*94120*1531*00 LIJ



Data sprawozdania z badafi:
Date of test repofi:

Numer sprawozdania z badarfl:

KOPIA
20tI-12-29

BLY.197.1lH
Number of test report

Uwagi: brak
Remarks: none

MiejscowoSd:
Place:

Data:
Date:

r'i \," i:j

Podpis:
Signature;

9, Zal}czony wykaz do zestawu informacji zloi,ony we wlaSciwym organie udzielaj4cym
homologacji typu.
The index to the infonnation package lodged with the competent authority that has granted
type-approval, which may be obtained on request, is attached.

- Dokumentacja homologacyjnaW22A
Approval documentation

- Sprawozdanie z badarl nr: BLy.197.1lH
Test report No.:
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1.1.

r.2.

1.3"

t.4.

1.5.

1.6.

1.7.

KOPIA
Dodatek I
Appendix r

do swiadectwa homorogacji typu wE nr e20*94/20*1531*00
dotycz4cego homologacji czpsci mechanicznego urz4d zeniasprzpgai4cego

w odniesieniu do dyrektywy 94l20tWE
to EC type-approval certificate No, e20*94120*1531,*00 ' ,.,

concerning the componeilJ]iJ;:rfiX"# 
::tr;;ii;t^coupling 

devices i

Dodatkowe informacje
Additional information

Klasatypu urz4dzenia sprzpgaj4cego: " .,,
Class of the type of coupling: ;. / ;\t

Kategorie lub typy pojazdriw, do kt6rych urz4dzenie zostalo zaprojektowane lub sipogranicza:
patrz instrukcja montaZu i utytkowania
categories or types ofvehicles for which the device is designed or restricted:
see instruction for attachment and use

Maksymalna wartoSd D:
Maximum D-value:
Maksymalne obci42enie pionowe S w punkcie sprzpZenia:
Maximum vertical load S at the coupling point:

Maksymalne_ obci4ienie U sprzggu siodlowego:
Maximum load U at the fifth wheel coupling point:

Maksymalna wartoSd V:
Maximum V-value:

A50-X

10,5 kN

85 kg

nie dotyczy
N/A

nie dotyczy
N/A

J.

rnstrukcja montai.rr urz4dzenia sprzggaiqcego danego typu do pojazd a oraz zdjpcialub rysunki ustalonych przez prooucenta puntl6w mocowania na pojetdzie;
informacje dodatkowe, jeSli zastosowanie danego typu urz4d zenia sprzpgaj*cego jest
ograniczone do szczeg6lnych typ6w pojazdu:
wg dokumentacj i homologacyjnej
Instructions for attachment of the coupling type to 

-the 
vehicle and photographs or drawings of the f,rxingpoinjs a! the vehicle given by the mJnufaiturer; additional informaiion if the use of the clupling type isrestricted to special types ofvehicles:

according to approval documentation

Informacje o wyposateniu w specjarne wsporniki poci4gowe lub ptyty monta2owe:
nie dotyczy
Information on the fitting of special towing brackets or mounting plates: N/A

Uwagi: Brak
Remarks: None

1.8.

e20*94120* 153 1*00
JIJ
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0.1.

0,2.

0.5.

KOFIA
DOKUMENT INFORMACYJNy Nr 1531 *00t2011

INFORMATION DOCUMENT No 1 53 1,k00/20 1 1

odnosz4cy sig do homologacji wE czpsci mechanicznego urz4d zeniasprzggaj4cego

re,ating.H:,;8t",:.,;i*fls1il:X.xi:fiT'*f".i,Tff 
"%*".,.,motor vehicles and their trailers (94120/EC)

(). DANE OGOLNE
GENERAL

Marka (narwa handlgwa producenta): . , , AUTO_HAK SlupskMake (trade name of manufacturer):

TVp i opis handlowy:
rypl" aod"om-e.ciai o.s"ription: ', 'i' , ,.i, 

W22A'' '

Nazwa i adres producenta: ppUH,,AUT'-HAK,, s.j. Henryk iZbigniewName and address of manufacturer.: Nejman, 76_200 Slupsk; ul. Sloneczna l6K
ohiw technicznych, umiejscowienie i metoda

cal units, location ano metrroiSr:?flff:;", 
".on type label

0.8. Adres (adresy) zakladu(6w) montaiu! rrie dotyczyAddress(es) of assembly plant(s): 
' 

N/A1. POI,Aq?ENA MI4DZY CI,TGNACYMI POJAZDAMI I PRZYCZEPAMIORAZ NACZEPAMI
CONNECTIONS BETWEEN DRAWING VEHICLES AND TRAILERS AND SEMITRAILERS

z rysunkami i specyfikacj4 material6w) typu
Qcego:

;ll"fltffil'jfecifications) 
of the type of rhe

I.2. Klasa i typ urz.dzenia (urzqdzei)sprzggai4cego(-ych): A50-XClass and type ofthe coupling deviCe(s):

1.3. Maksymalna wartoSd D:
Maximum D-value:

1.4. Maksymalne obci4Zenie pionowe S w punkcie sprzggu:
Maximum vertical load S at thJcoupling point:

1.5. Maksymalne-gbciQ2enieUsprzggusiodlowego:
Maximum load U at the fifth wheetiouplLg:

1.6. Maksymalna wartoSd V:
Maximum V_value:

10,5 kN

85 kg

nie dotyczy
N/A

nie dotyczy
N/A

l'7 ' Instrukcja monta2u urzudzeniasprzpgaj4cego danego typu do pojazdu oraz zdjpcialub rysunki ustalonych pr7?rp.oor,".tttu pr-rrt to* mocowania-na pojezdzie;
informacj e dodatkowe, j esli zasto sowanie hanego typu urz4d zeniasprzggaj 4cego j estograniczone do szczeg6lnych typrSw pojazdu:
wg dokum_entacji homolo gacyj nej
Instructions for attachment or tnJ coupting type to the vehicle and photographs or drawing of the fixingpoints at the vehicle given by the manufacturer; additional information if the use of thecoupling type is restricted to special types ofvehicles: according to approval documentation

1'8' rnformacje o wyposazeniu w specjarne wsporniki poci4gowe
lub ptyfy montaZowe: nie dotyczyInformation on the fitting of special towing brackets or mounting plates: N/A

e20*94120* 1531*00 llI


