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KOPBA

(Piecz96)

SWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU WE
EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Zaw iadomienie do tycz4ce :
Communication concern ing the:

- udzielenia homologacji typu,
type-approval granted, - -

typu czpSci w odniesieniu do dyrektywy (g4/20fWE)
of a type of a component with regard to Directive (g4l20l1.C)

Numer homologacji typu: e20*94/20*1652*00
Type-approval number:

Rzeczpospolita polska
Minister Transportu, Buclownictwa

i Gospodarki Morskiej
uf . Chalubifiskiego 416,00-929 War.szawa

AUTO-HAK Slupsk

T63A

na tabliczce
on type label
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cz4sc r
SECTION I

Marka (nazw a handlowa producenta) :
Make (tlade name of manufacturer):

Typ i og6lny opis handlowy:
Type and general commercial description(s)

Srodkiidenfyfikacji typu, jeieli z^znaczone na czpsci: Marka i fyp
Means of identification of type if rnarked on the component: make (trade name) and type

Miejsce tego oznakowania:
Location of that marking:

0"8.

Nazwa i adres producenta: ppuH,,AUTO-HAK', s.j. Henryk i Zbigniew Nejman
Name and address of manufacturer: pLr 76-200 slupsk; ul. sloneczna l6K
W przypadku czpsci 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 approvalmark: on type label

Nazwa(-y) i adres(-y) zakradu montaiowego: nie dotyczy
Name(s) and address(es) of assembly plants: N/A

cz4sc rr
SECTION II

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

Slu2ba techniczna odp owiedz iarna za przep rowadzenie b adari :
Technical service responsible for carrying out the tests:

Przemyslowy Instytut Motoryzacji, 03-301 warszawa, ul. Jagielloriska 55
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KOPIA
Data sprawozdania z badari:
Date of test feDorl:

30-07 -2012; 14-08-2012 (Opinia/ opinion)

Numer sprawozdania z badari nr : BLY.052.12H; BLYl025l20l2(Opinia/ opinion)
Opinion No :

Uwagi: brak
Remarks: none

MiejscowoS6:
Place:

Data:
Date:

Podpis;
Signature:

9' Zalqczony 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 T634.
Approval documentation

- Opinia nr I BLyrc2S/2012
Opinion No :

lt00
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KOPIA
Dodatek I
Appendix I

do swiadectwa homologacji fypu wE nr e20*94120*1652*00
dotycz4cego homologacji czgsci mechanicznego urzqdzenia sp

w odniesieniu do dyrektywy g4l20lWB

to EC type-approval certificate No. e20*94120* 1652*00
concernlng the component type-approval ofmechanical coupling devi

with regard to Directive 94l20lEC

wg dokumentacji homologacyjnej
Instructions for attachment of the coupling type to the vehicle and photographs or
points at the vehicle given by the manufacturer; additional informaiion ii the use
restricted to special types ofvehicles:
according to approval documentation

l06o
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1.8.

Dodatkowe informacje
Additional information

Klasa typu urzqd zenia sprzggaj 4cego :
Class of the type of coupling:

Kategorie lub typy pojazd6w, do kt6rych urzqdzenie zostalo zaprojektowane lub
sip ograniczaz patrz instrukcja montaiu i u2ytkowania
Categories or types of vehicles for which the device is desiened or restricreo:
see instruction for attachment and use

Maksymalna wartoSd D:
Maximum D-value:

Maksymalne obci42enie pionowe S w punkcie sprzpienia:
Maximum vertical load S at the coupling point:

Maksymalne obci4Zenie U sprz€gu siodlowego:
Maximum load U at the fifth wheel coupling point:

Maksymalna wartoSd V:
Maximum V-value:

Instrukcja montaZu urz4dzenia sprzpgaj4cego danego typu do pojazdv or^zzdjpcia
lub rysunki ustalonych przez producenta punkt6w mocowania na pojetdzie;
informacje dodatkowe, jeSli zastosowanie danego typu urz4dzenia sprzpgaj4cego jest
ograniczone do szczeg6lnych typ6w pojazdu:

t'd.nt, 
."

7,99 kN

75 kg

nie dotyczy
N/A

nie dotyczy
N/A

drawings of the fixing
of the coupling type is

5.

Informacje o wyposaieniu w
nie dofyczy
Information on the fitting of special

Uwagi: brak
Remarks: none

specjalne wsporniki poci4gowe lub ptyty montaiowe:

towing brackets or mounting plates: N/A

e20*94120* 1652*00
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DOKUMENT lNFoRMAcyJNy Nr 1652*00t20r2K o tr flA

INFORMATION DOCUMENT No I 652*00t20t2

odnosz4cy sig do homologacji wE czpsci mechanicznego urzqdzeniasprzpgaiqcego
pojazd6w silnikowych i ich przyczep (94lZ0lWE)

relating to the EC type-approval as a component olm".hanical qogplipg devices for
motor vehicles and their.trailers (94l10l}t) , -
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DANB OGOLNB
GENERAL

Marl<a (nazwa handlowa producenta): i
Make (trade name of manufactur.er):

Typ i opis handlowy:

AUTO-HAK Slupsk

T634. i

nie dotyczy
N/A

7,99 kN

75 kg

nie dotyczy
N/A

nie dotyczy
N/A

PPUH ,,AUTO-HAK" s.j. Henryk i Zbigniew
Nejman,76-200 Slupsk; ul. Sloneczna 16K

W przypadku czpsci i oddzielnych zespol6w technicznych, umiejscowienie i metoda
umieszczenia znaku homologacji WE: na tabliczce
ln the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the EC
approval Mark: on type label

Type and commercial description:

Nazwa i adres producenta:
Name and address of manufacturer:

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

Maksymalna warto3d D:
Maximum D-value:

Maksymalne obci4Zenie pionowe S w punkcie sprzpgu:
Maximum vertical load S at the coupling point:

Maksymalne obciq2enie U sprzggu siodlowego:
Maximum load U at the fifth wheel coupling:

Maksymalna wartoSd V:
Maxirnum V-value:

POI,ACZENIA MI4DZY CIAGN.{CYMI POJAZDAMI I PRZYCZEPAMI
ORAZ NACZEPAMI
CONNECTIONS BETWEEN DRAWINC VEHICLES AND TRAILERS AND SEMITRAILERS

Szczeg6lowy opis techniczny (l4cznie z rysunkami i specyfikacj4 material6w) typu
mechanicznego urz4dzenia sprzpgaj4cego:
wg dokumentacji homologacyjnej
Detailed technical description (including drawings and materialspecifications) of the type of the
mechanical coupling device:according to approval documentation

Klasa i fyp urz4dzenia (urzz$zef) sprzpgai4cego(-ych): AS()-X, T634
Class and type ofthe coupling device(s):

Instrukcja montaZu urz4dzenia sprzpgaj4cego danego typu do pojazdu orazzdjpcia
lub rysunki ustalonych przez producenta punktr5w mocowania na pojezdzie;
informacje dodatkowe, jeSli zastosowanie danego typu urz4dzenia sprzpgaj4cego jest
ograniczone do szczeg6lnych typ6w pojazdu:
wg dokumentacji homologacyjnej
lnstructions for aftachrnent of the coupling type to the vehicle and photographs or drawing of the fixing
points at the vehicle given by the manufacturer'; additional information if the use of the
coupling type is restricted to special types of vehicles: according to approval documentation

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