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CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr Zl15l015l17 vlyd.2
NAZWA I ADRES POSIADACZA CERTYFIKATU: przedsiębiorstwo produkcyjno_Handlowo_Usługowe
Nąmeandaddressofthecertificateholder: 

FUDIM_POLMO Sp. z o.o.
Zaktzewo, ul. Przemysłowa I0,62-070 Dopiewo

NAZWA I ADRES PRODUCENTA:
Name ąnd address ofthe manuJacturer:

NAZWAWYROBU:
Product:

TY P l OZN ACZENIE, PARAMETRY :

Type, de signation, pąrąmeters :

TYP PROGRAMU CERTYFIKACJI:
Type of product certification scheme :

PROGRAM CERTYIIKACJI:
Certification program:

ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Z BADAŃ:
In conJormiĘ with the test report:

WYKONANYCH PRZEZ:
Carried out by:

tr
Pracownia CeĄfi kacji Wyrobów

Certification Product Section

WYROB SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W:
TheproductcomplieswiththerequirementsoJ: RozPorządzenhl Ministra Transportu i Budownictwa

z 10.02.2006 r. (Dz.U. z2006 r. Nr 40, poz.275)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
FUDIM-POLMO sp. z o.o.
Zakrzewo, ul. Przemysłowa I0,62-070 Dopiewo
Urządzenie rolkowe do kontroli działartia hamulców
pojazdów o dmc do 3,5 t
Roller brake tester

BHE-5CLE, BHE-sCLE/M
Zgodnie z informacją na odwrocie
Accordingly with dątes on bąck side

N wg EN ISO/IEC 17067:2013

CZ

05I2|ZDO l I7 z dnia 23.06.2017 t.

Instytut Transportu Samochodowego - Warszawa

CertYfikat ważnY jest w okresie od ż8.02.2019 do 06.07.2022 i dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne
cechy jak przedstawiony do oceny wzór (wzory) i spełniających wymagania określone powyżej.
Thiscertificateisvalidfrom 28.02,2019 to 06,07.2022 andconcernsonlytheproductshavingidenticalcharącteristicsasthetest
sample (s) and complying with the requirements mentioned above.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania wymagań określonych w umowie Nr C/01SipCWl7
This certificate shall remain in Jorce providing the requirements of the contract No. C/01 5/PCW/17 are complied with
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Warszawa, 28.02.20 19 r.

Ślęzak, prof. ITS



Urządzenie rolkowe do kontroli działanta hamulców pojazdów o dmc do 3,5 t, nazwa handlowa ,,Bębnowy
hamulcomierz elęktroniczny" typ BHE-5CLE, BHE-5CLE/M umożliwia badanie pojazdów wymienionych
w Tabelach nr 1 i nr 2 Załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych pojazdów oTaz zakresu ich niezbędnego wyposazenia (Dz.U. z 2016 r.) poz. 2022) oraz
motorowerów, ciągników rolniczych t przyczęp rolniczych, w tym pojazdów o napędzie 4x4 bez możliwości
tozłączenia przeniesienia napędu między osiami o ile producent pojazdu zęzwala na taką metodę badania oraz
określa warunki wykonania pomiaru.

Urządzenia rolkowe typ BHE-5CLE, BHE-5CLE/M mogą pracować samodzielnie lub jako element linii
diagnostycznej o nazwie handlowej: ,,Linia diagnostyki podwozi pojazdów o dmc do 3,5 t" typ FUDIM AUTO-
LINE LDP_3,5 E.
W skład linii diagnostycznej FUDIM AUTO-LINE LDP-3,5 E mogą dodatkowo wchodzić, w dowolnych
konfi guracj ach, ur ządzenta;

o do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawięszeniapojazdu typ UKA-3,5 E,
o do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu typ pzk-Eu.

Wersja programu: v4.00

Wydanie drugie certyfikatu ze względu na wprowadzenie nowej lazw handlowej urządzenia
rolkowego do kontroli działania hamulców pojazdów o dmc do 3,5 t ,,BHE-5CLE1M". Poprzedni certyfikat
o okresie wazności od07.07.2017r. do 06.07.2022 r. wydano dnia 05.07.2017 r. Pozostałe dane bez zmian.

Rozdzielnik: ZCN-45I0-I-0I2|I7|19|546
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