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Rzeczpospolita Polska

Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej

ul. Chalubiriskiego 4 16, 00-928 War szawa
(Pieczgc)

SwraoncTwo HoMoLocACJr rypu wE
EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Zawiadomienie dotycz4ce:
Corrunulication conceming flre :

- udzielenia homologacji typu,
t5pe-apploval gralted,

typu czpfci w odniesieniu do dyrektywy {94120Ifln)
of a type of a component r,vith regard to Directive (94l20lEC)

Numer homologacji typu: e20xg4/28x1603*00
Type-apploval number:

AUTO-HAK Stupsk

w25

make (trade name) and type

na tabliczce
on type label

on typg label

nie dotyczy
N/A

0.1.

0.2.

0.3.

0.3.1"

0.5"

0.7.

0.8.

Type and general commercial description(s)

Srodki identyfrkacji typu, jetetri v.Azrrilczone na czgSci: rnarka i typ

CZ4SC I
SECTION I

Marka (nazwa handlowa producenta):
Mahe (trade narne of rnannfacturer):

Typ i og6lny opis handlowy:

Means of identification of tSpe if rnarked on flre component:

Miej sce tego oznakowania:
Location of flrat markins:

mark:

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

Nazwa i adres producenta; PPUH "AUTO-HAK" s.j. Ilenryk i Zbigniew Nejman
Narne and address of manufacturer: PL,76-200 Slupsk; ul" Sloneczna 16K

W przypadku czg$ci i oddzielnych zespol6w technicznych, umiejscowienie i metoda
umieszczenia znaku homologacji WE: na tabliczce
In the case of cotnponents and separate technical units, location and method of affixing of tlie EC approval

7

t.

cz4sc rr
SECTIONII

Dodatkowe informacje (tarn gdzie maj4 zastosowanie): patrz dodntek I
Additional inforrnation (where applicable): see Appendix I

Slu2ba techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badafi:
Technical seryice responsible for calying out the tests:

Frzernyslowy fnstytu t Motoryzacj i, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellorhska 55

e20*94120* 1603*00 IIJ



t0v+
? Data sprawozdania z badari;

Date of test report:

Numer sprawozdania z badari:
Number of test report:

Uwagi: brak
Remarks: none

MiejscowoSd: ";il :l'l
Place:

zoh6-R-ft;lA-or-ro ( opinia/opinion )

8LY"165"10H; BLy/0 SSt20t2

I

ijl

A

6.

7.

E.

Data:
Date:

Fodpis;
Signature:

zu00wNlc

I
ViNIS

9" zalqczony wykaz do zestawu informacji zlohonywe wlasciwym organie udzielaj4cym

ation package lodged with the competent authority that has granted
ay be obtained on request, is attached.

- Dokumentacja homologacyjna W25
Approval documentation

- Opinia nr; BLyl}SSl2lt2
Opinion No.:

e20*94120* 1603*00
2/3



KCPIA ior+

Dodatek I
Appendix I

1.

1.1.

1.2.

A5O-X

,;,i':
.r:,.t--zaprojektow&ne lub

7,1 kN

50 kg

nie dotyczy
N/A

nie dotyczy
N/A

1.3.

1.4,

1,6.

1.7.

1.5.

drawings of the fixing
of the coupling t5'pe is

1.8. poci4gowe lub plyty montaZowe:

Infonnation on fte fifting of special towing braclcets or mounting plates: N/A

Uwagi: brak
Rernarks: none

do $wiadectwa homologacji typ'wE nr e2a*94120*160sx00
dotycz4cego hqrnologacj i czpsci mechanicznego urz4dzenia sprzpgai4cego

w odniesieniu do dyrektywy 9ADA|WE

to EC type-approval ceftificate No. e20+94120*1603*00
concerning flre component type-approval of rnechanical coupling devices

witlr regard to Directirre g4l20lBc

Dodatkowe infolrnacje
Additional infonnation

Klasa lypu urz4dzenia sprzpga.i4cego:
ulass ol the type of coupling:

Maksymalna w4rto36 D:
MaximumD-value:

Maksymalne obpi4Zenie pionowe S w punkcie sprzp2enia:
Maximum vertical loacl S at flre couplhrg point:

Maksymalne otrCi42enie U sprzggu siodlowego:
Maximurn load U at flre fifth wheelioupling point:

Maksymalna wartoSd V:
Maxinrum V-value:

wg dokumentacji hornologacyjnej
Inshuctions for attadhment of the coupling type to the vehicle and photographs or
points at flre velucle given by the rnanufacturer; arlditional infonnation 11' the use
restlicted to special types of vehicles:
according to approvaf documentation

Informacje o wyposaieniu w specjalne wsporniki
nie dofyczy

cego danego typu do pojazdu ornz zdjgcia
ta punkt6w mocowania na pojefclzie;
anego typu urz4dzenia sprzggaj4cego jest

u:

e20+94120* 1603 *00
JIJ


