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Rzeczpospolita Folska
Minister Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej
ul, Chafubiriskiego 4 16, 00-928 Warszawa

SWIADECTWO I{OMOLOGACJI TYPU WE
EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Zawiadornienie dotycz4ce:
Commrurication concenring the :

- udzielenia homologacji typu,
type-approval grarited,

:.

' (Piecz.pi)

' 'r

Numer homologacji typu:
Type-approval number:

typu czgSci w odniesieniu do dyrektywy (94P0|WE)
of a type of a component 'with rcgard to Directive (94l20lEC)

e20x94/2Ax 1709*00

cz4sc r
SECTION I

0.1"

0.2"

0.3.

0.3.1.

0"5.

0.7.

Marka (nazwa handlown produfenta):
Make (trade name of rnanufacturer):

Typ i og6lny opis handlowy:
Tlpe ald general conunercial description(s)

Srodki identyfikacji typu, jeieli zuznflrczone na czgsci: marka i typ
Means of idenffication of type if rnarked on the component: rnake (trade narne) and type

Miej sce tego oznakownnia;
Location of fliat marking:

Nazwa i ndres producenta:
Name and address of manufacturer:

AUTO-IIAK Slupsk

J57

na tabliczce
oll type label

PFUH ..AUTO-HAKU' s"i" Henryk i Zbigniew Nejrnan
Ptr,,15-2A0 Shpsk; ul" Sloneczna 15K

on type label

nie dotyczy
N/A

pntrz dodatek I
see Appendix I

1.

0"8.

W przypadku czpsci i oddzielnpch zespol6w technicznych, urniejscowienie i metoda

umieszczenia znaku na tabliczee
In flre case of components units, location ancl rnethod of affixing of the EC approval

tnarlc:

Nazwa(-y) i adres(-y) zakladu nlolrtaiowego:
Narne(s) and address(es) of assembly plants:

cz4sc rr
SECTIONII

Dodatkowe inforrnacje (tnm gdzie mai4 zastosowanie):
Additional information (rvhere applicable) :

2, Slutba techniczna odpowiedziafna za przeprowadzenie badafi:
Technical service responsible fol canyirig ortt the tests:

Frzemyslowy Instytut Motoryzacji, 03-301 'Warszawa, ul. .Iagiellofiska 55

e20*94120x 1709*00 r13
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3.

4.

l.

6.

1

8.

Data sprawozdania z badafiz
Date of test report:

Numer sprawozdania z badaf:
Number of test reporl:

Uwagi: brak
Remarks: none

MiejscowoS6:
Place:

Data:
Date:

Podpis:
Signature:

30-07-2012

BLY.II2.LZH

KOPIA

9, Za\1czony wykaz do zestawu informacji zlotony we wlaSciwym organie udzielaj4cym
homologacji typu.
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 J61
Approval documentation

- Sprawozdanie z badarfl nr: BLYJLL,IZfI
Test report No.:

e20*94120* 1709*00 LIJ



KOPIA
Dodatek I
Appendix r

elo Swiadectwa homologncji typu WE nr e20*94/20*1709*00 ,.,i,:r .,.

dotycz4cego homologacji czgsci mechanicznego urz4dzenia sp g0r
w odniesieniu do dyrektywy 94l20tWF, ,,, ,.,,

to EC type-approval ceftificate No. e20*94/20* 1709*00 ,;i,:,, i,,'
concerning the cornponent qpe-approval of rnechanical coupling deviqils, r', 

1

r,vith regard to Directive g4l20lEc 
, ;, \

\.L1.

1"1.

1.2.

Dodntkowe informacje
Additional information

Klasa typu urz4dzenia sprzpgaj4cego:
Class of the ffie of coupling:

Maksyrnalna warto66 D:
Maxirnum D-value:

Malsymalne obci4ienie pionowe S w punkcie sprzpienia:
Maximum vefiical load S at the coupling point:

Malavrnalne obci4ienie U sprzggu siodlowego:
Maxirnum load U at the ffir wlieel coupling point:

Maksymalna warto$6 V:
Maximum V-value:

Kntegorie lub typy pojazd6w, do kt6rych urzqdzenie zostalo zaprojektowane luh
sig ograniczat patrz instrukcja montaiu i uiytkowania
Categodes or types ofvehicles for which flre device is designed or restricted:
see instruction for altaclunent and use

1"3.

t.4.

1.3.

1"6.

11

1"8"

803 kN

80 kg

nie dotyczy
N/A

nie dotyczy
N/A

trnstrukcja montaiu urz4dzenia sprzggaj4cego danego typu do pojazdu oraz zdjgcia
lub rysunki ustalonych prze'z producenta punkt6w mocowRnia na pojeridzie;
informacje dodatkowe, je$li zastosowanie danego typu urz4dzenia sprzpgaj4cego jest
ograniczone do szczeg6lnych typ6w pojazdu:
wg dokumentacj i homologacyj nej
Instructions for attachrnent of the coupling lype to the vehicle and photographs or drawings of the fixilg
points at tlie vehicle given by the manufacturer; additional information if the use of the coupling type is
restrieted to special types of vehicles:
according to approval documentation

Inforrnacje o wyposaieniu w specjalne wsporniki poci4gowe luh plyty montaiowe:
nie dotyczy
Information on flre fitting of special towing brackets or rnounting plates: N/A

Uwagi: brak
Rernarks: none

l,l,l(

Yt
(/
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e20*94120* 1709*00 JIJ
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0.

0.1.

4.2"

0.5.

4"7 "

0.8.

at"

KOPIA
DOKUMENT INFORMACYJI\rY Nr L709*0 0 12012

INFORMATION DOCUMENT No. 1709*00 12012

odnosz4cy sip do homologacji WE czpsci rne
pojazd6w silnikowych i ich

relating to the EC type-approval as a compo
motor vehicles and tlieir

DANE OGOLNE,
GENERAL

Mnrka (nazwa handlowa producenta):
Make (trade narne of manufactuer):

Typ i opis hnndlowy: J67
Type and comrnercial description:

Nazwa i adres producentn: FPUII ooAIlTO-HAK'o s.j.trIenryk i Zbigniew Nejman
Name and address of rnanufachrrer: PL,76-2AA Shpsk; ul. Sloneczna 16K

W przypadku czp5ci i oddzielnych zespol6w teehnicznych, umiejscowienie i metoda
umieszczenia znaku homologacji WE: nn tabliczce
In flre case of components and separate technical units, location and method of affixing of the EC
approval mark:

Adres (adresy) zakladu(6w) montatu:
Addless(es) of assenrbly plant(s) :

on type label

nie dotyczy
N/A

9,3 kN

80 kg

nie dotyczy
N/A

nie dotyczy
N/A

1.1.

1',)

1.3.

POT,4CZNNIA MIEDZY CI{GNACYMI POJAZDAMI I PRZYCZEPAMI
OR.AZ NACZEPAMI
CONNECTIONS BETWEEN DRAWING \EHiCLES AND TRAILERS AND SEMITRAILERS

Szczeg6lowy opis techniczny (l4cznie z rysunknmi i specyfikacj4 material6w) typu
mechnnicznego urz4dzenia sprzggaj 4cego:
wg d okumentacj i hornolo gacy.i nej
Detailed technical description (including drawings and rnaterial specifications) of the type of the
rnechanical coupling device : according to approval documentation

Klasn i typ urz4dzenin (urz4dzefi) sprzpgaj4cego(-ych):
Class and q.pe of the coupling device(s):

Maksymalna wartoSd D:
MaximumD-value:

Mahsymalne obci4tenie pionowe S w punkcie sprzggu:
Maximumrrertical load S at the coupling point:

Maksymalne obciqienie U sprzsgu siodlowego:
Maximum load U at tlie fifth rvheel coupling:

Maksymalnn wartoSd V:
Maxirnurn V-value:

A50-X, J67

T,4,

L.5.

1"5"

I,'7. Instrukcjn montaiu wrz4dzenia sprzpgaj4cego danego typu do pojazdu oraz zdjpcia
lub rysunki ustalonych przez producenta punkt6w mocowania na pojefdzie;
informacje dodatkoweu je$li zastosowanie danego typu urz4dzenia sprzggaj4cego jest
ogrnniczone do szczeg6lnych typ6w pojazdu:
wg dokumentacj i homologacyj nej
Instructions for attachrnent of the coupling type to the vehicle and photographs or drawing of the fixing
points at the vehicle given by the manufacturer; additional infonnation if flre use of the
coupling q,pe is restncted to speciai t1'pes of vehicles: according to approval documentation

Informacje o wyposaieniu w specjalne wsporniki poci4gowe
lub plyty rnontaZowe: nie dotyczy
Information on flre fitting of special towing brackets or mounting plates: N/A

1.8"

e20*94120* 1709*00 U1


