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Certyfikat ważny jest w okresie od 18.09.2018 do 26.06.2023 i dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne
cechy jak przedstawiony do oceny wzór (wzory) i spełniających wymagania określone powyżej.
Thiscertificateisvalidfrom 18.09.2018 to 26.06.2023 andconcernsonlytheproductshavingidenticalcharacteristicsasthetest
sample (s) and complying *-ith the requirements mentioned ąbove.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania wymagań określonych w umowie Nr C/O74/PCW18
This certificate shall remąin inforce providing the requirements of the contract No. C/074/PCW/I8 are complied with
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NAZWA I ADRES POSIADACZA CERTYFIKATU:
Name and address of the certificate holder:

NAZWA l ADRES PRODUCENTA:
Name ąnd ąddress ofthe manufacturer:

NAZWA WYROBU:
Product:

TYP/OZNACZENIE, PARAM ETRY:
Type, d es igna t ion. pa rame l e rs :

WYROB SPEŁNIA WYMAGANIAZAWARTE W:
The product complies with the requirements of:

TYP PROGRAMU CERTYFIKACJI:
Type of produc t c e r tifi c ation s c he me :

PROGRAM CERTYFIKACJI:
Certification program:

ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Z BADAŃ:
ln conformity with the test report:

WYKONANYCH PMEZ:
carried out bv:

Przedsiębiorstwo Produkcyj no-Handlowo-Usługowe
FUDIM-POLMO sp. z o,o.
Zakrzewo, ul. Przemysłowa 10,62-070 Dopiewo
Przedsiębiorstwo Produkcyj no-Handlowo-Usługowe
FUDIM-POLMO sp. z o.o,
Zakrzewo, ul. Przemysłowa I0,62-070 Dopiewo
Urządzenie rolkowe do kontroli działania hamulców
pojazdów o dmc do i powyżej 3,5 t,
Roller brąke tester

Uniwersalny hamulcomierz bębnowy BHE-EU
Zgodnie z informacją na odwrocie
Accordingly with dates on bąck side

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa
z 10.02.2006 r, (Dz.U. z2006 r. Nr 40, poz.275)
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Urządzenie rolkowe do kontroli działaria hamulców pojazdów o dmc do i powyżej 3,5 t typ Uniwersalny
hamulcomierz bębnowy BHE-EU umożliwia badanie pojazdów wymienionych w Załączniku nr 7
dorozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakłesu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r.) poz. 2022 z późn. zm.), motorowerów,
ciągników rolniczych, przyazep rolniczych oraz pojazdów kategorii R, T, w tym pojazdów o napędzie 4x4
bezmożliwości rozłączenia przeniesienia napędu między osiami o ile producent pojazdu zezwala na taką
metodę badania oraz określa warunki wykonania pomiaru. Urządzenia. które nie mają opcji programowej
ręcznego włączania trybu badania pojazdu 4x4 lub funkcji automatycznego rozpoznawaniarodzaju napędu są
standardowo wyposażone w zestaw mobilnych rolek wolnobieżnych typ MRW-BHE-E.

Urządzenie może być instalowane na stanowisku wyposażonym w kanał przeglądowy lub bez kanału
przeglądowego.

Urządzeniemoże pracować samodzielnie lub jako element linii diagnostycznej LDP-EU.

W skład linii diagnostycznej LDP-EU mogą wchodzió vządzenia:
o do kontroli skutecznościtłumieniadrgańza,wieszenia pojazdu o dmc do 3,5 t Ęp UKA-3,5 E
o do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu typ pzk-Eu 50.

Wersja programu: v.4.00 (sterownik), 4.04 (moduł wizualizacjl)

Rozdzielnik:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ilandlowo-Usługowe FUDIM-POLMO sp. z o.o.
Zakrzewo, ul. Przemysłowa 10r62-070 Dopiewo

2, ITS / PCW aa.
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