mgr Agnieszka Koztowska
Ttumacz przysi^gty JQzyka angielskiego
NrTP/98/14

Repertorium nr 197/2017
Ttumaczenie poswiadczone z je.zyka angielskiego
[2-stronicowy dokument sporzqdzony w trzech jqzykach; ttumaczenie zjqzyka angielskiego}-1-

[Wnagfowku]: CERTYFIKAT-/[Wprawym gornym rogu logo UlC]-/Mi^dzynarodowy Zwi^zek Kolei-/-

Numer: B-004/2017-01-/-

[Strona l]-/Zgodnie z procedure oceny zgodnosci UIC z listopada 2005 r., potwierdza sie^ ze element pojazdu:
Klocek hamulcowy-/Frenoplast FR 20H.2-/do wagonow pasazerskich do maksymalnie 200 km/h, organiczny klocek hamulcowy kategorii 4 typu

firmy-/Specjalistyczne Materiaty i Oktadziny Cierne Frenoplast Buthak i Cieslawski S.A.,-/ul. Korpele 75 - Strefa, PL 12-100 Szczytno, POLSKA-/spetnia wymogi ponizszej regulacji-/karta UIC 541-3, edycja VII lipiec 2010-/Dokumenty techniczne obowiqzuj^ce dla tego Certyfikatu znajduja. si§ w punktach 2 i 3 na stronie 2.

Niniejszy Certyfikat UIC jest wazny do-/31 stycznia 2027 r.-/-

[Strona 2]-/X> . _^2_^_<? ^.

1. - Decyzja SET7 ,,Hamulce" ze spotkania 18 i 19 stycznia 2017 r., punkt 3.2.4 porzqdku obrad^/y<'"1 c;~^.. ^.\. •-• j £

IR 'F7°

fe

^\>\^,_N

' S!^M

>~fy/

8126 RP D5 w pazdzierniku 2016 r.-/3. Dokumenty techniczne obowia.zuja.ce dla tego Certyfikatu:-/•
•
•
•
•
•

Wniosek (firmy) z 19 lutego 2016 r.-/Karta charakterystyki klocka hamulcowego-/Karta charakterystyki FR20H.2 z 1 kwietnia2016 r.-/Karta bezpieczeristwa produktu WE zgodna z EG/1272/2008-/Karta bezpieczenstwa produktu z 9 maja 2016 r., Edycja 1, Wersja 0-1Rysunek nr F9001 - F9004 organicznego ktocka hamulcowego (175 cm2) z 21 pazdziernika
1999 r.-/Rysunek nr F9005 - F9008 organicznego klocka hamulcowego (200 cm2) z 12 czerwca 1999 r.
Raporty-/- Raport z badania sitomierzem nr S -102 - 0003/16 z Uniwersytetu Zylinskiego ze
stycznia 2016 r.-/- Raport z badania sitomierzem nr S -102 - 0093/15 z Uniwersytetu Zylinskiego z
grudnia 2015 r.-/-

uic-/Dyrekcja Generalna-/Oddziat Systemu Kolei-/Sektorowy Zespot Ekspertow 7-116 rue Jean Rey-/F-75015 Paryz-/-

Paryz, 31 stycznia 2017 r.-/-

[Podpis nieczytelny]-/Frank Minde-/Przewodniczqcy SET 7-1-

[Podpis nieczytelny]-/Marc Antoni-/Dyrektor Oddziatu Systemu Kolei-/-

Ja, Agnieszka Koztowska, ttumacz przysi^gty j^zyka
angielskiego, poswiadczam, ze powyzsze
ttumaczenie jest zgodne z dokumentem w j^zyku
angielskim przedstawionym do ttumaczenia.
Wroctaw, dnia 20 lutego 2017 r.

