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Rzeczpospolita Polska

Minister Transportu, Budownicfwa
i Gospodarki Morskiej

ul, Chalubinskiego 4 I 6, 00-92 8 Warszawa
(pieczpd)

Swr.q.uncrwo HoMoLocACJr rypu wE
EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Zawiadomienie dotycz4ce:
Communication concerning the :

- udzielenia homologacji ffpu,
type-approval granted,

typu czg5ci w odniesieniu do dyrektywy (g4l20tWB)
of a type of a component with regard to Directive (g4l20lBc)

Numer homolo gacji fypu: e20* 9 4 /20*1675 *00
Type-approval number:

0.1.

0.2.

0"3"

0.3.1.

0.5"

0.7.

Type and general commercial description(s)

Srodkiidentyfikacji typu, jeZeli z zn czone na czpsci: marka i typ
Means of identification of type if marked on the component: make (trade name) and type

cz4sc r
SECTION I

Marka (nanva handlowa producenta):
Make (hade name of manufacturer):

Typ i og6lny opis handlowy:

Miejsce tego oznakowania:
Location of that marking:

Nazrva(-y) i adres(-y) zakladu montaiowego:
Name(s) and address(es) of assembly plants:

AUTO-HAK Slupsk

B17V

na tabliczce
on type label

nie dotyczy
N/A

Nazwa i adres producenta: PPUH "AUTO-HAK" s.j. Henryk i Zbigniew Nejman
Name and address of manufacturer: PLr 76-200 Slupsk; ul. Sloneczna lfK
W przypadku czgsci i oddzielnych zespol6w technicznych, umiejscowienie i metoda
umieszczenia znaku homologacji WE: na tabliczce
In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the EC approval
mark: on type label

0.8"

1.

2.

CZ4SC II
SECTION II

Dodatkowe informacje (tam gdzie maj4 zastosowanie): patrz dodatek I
Additional information (where applicable): see Appendix I

Slu2ba techniczna odpowiedz ialna za przeprowadzenie b adaf :
Technical service responsible for carrying out the tests:

Przemyslowy Instytu t Motoryzacj i, 03-301 warszawa, ul. Jagiellorflska 55
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3"

4.

J.

6"

n

8.

Data sprawozdania z badafiz
Date of test report:

KCPIA
2l-08-20L2

t 0 '10

/u

ksi ak

tt050

Numer sprawozdania z badarfl: BLy.01g.12H
Number of test report:

Uwagi: brak
Remarks: none

MiejscowoS6:
Place:

Data;
Date:

Podpis:
Signature:

ilI

9" Zal4czony wykaz do zestawu informacji zlotony we wlaSciwym organie udzielaj4cym
homologacji fypu.
The index to the information package lodged with the competent authority that has granted
type-approval, which may be obtained on request, is attached.

- Dokumentacja homologacyjna B17V
Approval documentation

- Sprawozdanie z badari nr: BLy.0lg.l2H
Test report No,:

e20*94120* 1675*00
ZIJ
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Dodatek I
Appendix t

KOPq A

1"

1.1"

do swiadectwa homologacji typu wE nr e20*94120*167s*00
dotycz4cego homologacji czpsci mechanicznego urz4d zeniasprzggai4cego

w odniesieniu do dyrektywy 94l20tWE
to EC type-approval certificate No. e20*94l20*1675*00 .. i:, .

concerning the component type-approval of mechanical coupling deyiqqs
with regard to Directive 94l20lEC - - 

, . ,,

Dodatkowe informacje
Additional information

Klas a typu urz1dzenia sprzpgaj 4cego :
Class of the type of coupling:

Kategorie lub typy pojazdrfw, do kt6rych urz4dzenie zostalo zaprojektowane lub
sip ograniczaz patrz instrukcja montalu i urytkowania
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 obci4ienie pionowe S w punkcie sprzpienia:
Maximum vertical load S at the coupling point:

Maksymalne- obci4tenie U sprz€gu siodlowego:
Maximum load U at the fifth wheelioupling point:

Maksymalna warto5d V:
Maximum V-value:

1.2.

1"3"

1.4"

1.5.

1.6.

r.7.

1"8"

J.

A5O-X

12,5 kN

100 kg

nie dotyczy
N/A

dotyczynre
N/A

Instr
lub 

sprzpgaj4cego danego typu do pojazdu oraz zdjgciainfor 
".:"ffJ,:'lll.JJ#JlX#il:X,ffidl"ji:,.._""'il:;u:

e. vehicle and photographs or drawings of the fixing
tional information if the use of the coupling type ii

according to approval documentation

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

Uwagi: brak
Remarks: none

e20*94120* 1675*00
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10tu
DOKUMENT INF.ORMACYJNY Nr 1675*OO/1QI?r p 

x A
INFORMATIONDOCUMENTNo. 1675*00t2012 la\ \J' u

odnosz4cy sig do homolo-gacjl wE czpsci mechanicznego urz4d zeniasprzggaj4cego
poja^zd6w silnikowych i ich przyczep (g4l20iW0)

relating to the EC type-approval aj a component oimeclanical coupling deyices for
motor vehicles and their trailers (94l20lEC) . . ,. '

0"

0.1.

0.2.

0.5"

0.7.

Adres (adresy) zakladu(6w) monta2u:
Address(es) of assembly plant(s):

':i' ":'1-. \:

, AUTO-HAK Slupsk

',817V

nie dotyczy
N/A

nie dotyczy
N/A

nie dotyczy
N/A

DANE OGOLNE
GENERAL

Mlrka (narw a handlowa producenta) :
Make (trade name of manufacturir):

Typ i opis handlowy:
Type and commercial descriotion:

Nazwa i adres producenta: ppuH ,:AUTO-HAK" s.j. Henryk i Zbigniew Nejman
Name and address of manufacturer: pLr76-200 Slupsk; ul. Sioneczna l6K

I techn nie i metoda
h
a ocation the EC

0.8.

1"

1.1.

POT'4CZENIA MI4DZY CI,TGNACYMI POJAZDAMI I PRZYCZEPAMI
ORAZ NACZEPAIVil
CONNECTIONS BETWEEN DRAWING VEHICLES AND TRAILERS AND SEMITRAILERS

Szczeg6lowy opis techniczny (l4cznie z rysunkami i specyfikaci4 material6w) typu
mechanicznego urz4dzenia sprzpgaj4cego:

!B {okumentacji homologacyjnej
Detailed technical description (including drawings and material specifications) of the type of the
mechanical coupling device:according to approval documentation

Klasa i,typ urzqdzenia(urz4dzert) sprzpgaj4cego(-ych): ASO-X
Class and type ofthe coupling device(s):

Nlaksymalna wartoSd D:
Maximum D-value:

12,5 kN

1.2.

1.3"

1.5.

1.6"

1"7,

1"4. Maksymalne obci4zenie pionowe S w punkcie sprzggu: 100 kg
Maximum vertical load S at the coupling point:

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

Maksymalna wartoSd V:
Maximum V-value:

1.8.

Inst
lub typu do pojazdu orazzdjpcia

info cowania napoietdzie;
urz4dzenia sprzpgaj 4cego j est

ograniczone do szczegdlnych typ6w pojazdu:

to the hs or drawins of the fixins
additi use of the
hicles: documentation

Jlformacle o wyposa2eniu w specjalne wsporniki poci4gowe
lub ptyfy montatowe: nie dotycry
Information on the fitting of special towing brackets or mounting plates: N/A

e20*94120* 1675*00
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