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Beschreibung des Produktes

(Details s. Anlage 1)

Opis produktu

(Szczegóły patrz Załącznik 1)

Fahrbare Arbeitsbühne, Typ MiniMax
Ruchoma platforma robocza, typ MiniMax

www.tuev-nord-cert.de

Geprüft nach

Sprawdzono zgodnie z

EN 1004:2004
EN 1298:1996

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21

Produkt spełnia wymagania ustawy o bezpieczeństwie produktu ProdSG § 21

Essen, 2019-10-08TÜV NORD CERT GmbH

Zertifizierungsstelle Konsumgüter

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen

jest upoważniona do oznaczenia poniższego produktu symbolem przedstawionym poniżej

Youngman Group Ltd.
The Causeway, Maldon
Essex, CM9 4LJ
United Kingdom/Zjednoczone Królestwo

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / Niniejszym zaświadcza się, że Firma

Z E R T I F I K A T
C E R T Y F I K A T

Fertigungsstätte

Zakład produkcyjny

Youngman Group Ltd.
The Causeway, Maldon
Essex, CM9 4LJ
United Kingdom/Zjednoczone Królestwo

Registrier-Nr. / Nr rejestracyjny . 44 329 13183403

Prüfbericht Nr. / Sprawozdanie kontrolne nr. 3523 9860

Gültigkeit / Ważność

Aktenzeichen / Sygnatura akt 2.4–806/99

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise

Proszę również zwrócić uwagę na wskazówki znajdujące się na odwrocie

bis / do dn. 2024-10-07
von / z dn. 2019-10-08

.
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Hinweise zum TÜV NORD- Zertifikat Wskazówki dotyczące certyfikatu TÜV NORD

Dieses TÜV NORD - Zertifikat gilt nur für die umseitig
bezeichnete Firma, das angegebene Produkt und die
genannte Fertigungsstätte. Es kann nur von der
Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen des umseitig abgebildeten
Zeichens erstreckt sich nur auf solche Produkte, welche
mit dem erfolgreich geprüften Baumuster und den
Angaben im Prüfbericht oder den ergänzenden
Vereinbarungen übereinstimmen.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen
müssen jedem Produkt beigefügt werden.

Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den
Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung
tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit
den serienmäßig in den Verkehr gebrachten Produkten
festgestellt werden kann.

Der Inhaber des TÜV NORD - Zertifikates ist verpflichtet,
die Fertigung der mit dem Zeichen versehenen Produkte
laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen
zu überwachen und insbesondere die in den
Prüfbestimmungen festgelegten oder von der
Zertifizierungsstelle geforderten Kontrollprüfungen
ordnungsgemäß durchzuführen.

Für das TÜV NORD - Zertifikat gelten außer den vorge-
nannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen
des allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie
die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zu Grunde
gelegt worden sind, sofern es nicht auf Grund der
Bedingungen des allgemeinen Vertrages früher
zurückgezogen wird.

Dieses TÜV NORD - Zertifikat verliert seine Gültigkeit und
muss unverzüglich der Zertifizierungsstelle zurückgegeben
werden, falls es ungültig wird oder für ungültig erklärt wird.

Ten certyfikat TÜV NORD jest ważny tylko dla firmy
wymienionej na odwrocie, określonego produktu i
określonego miejsca produkcji. Może on zostać
przekazany jedynie przez jednostkę certyfikującą stronom
trzecim.

Prawo do używania symbolu przedstawionego na dwrocie
rozciąga się tylko na te produkty, które są zgodne z
pomyślnie przetestowanym wzorem konstrukcyjnym i
informacjami zawartymi w sprawozdaniu z badań lub
umowach uzupełniających.

Do każdego produktu należy dołączyć niezbędną
instrukcję obsługi i montażu.

Każdy produkt musi być wyraźnie opatrzony odniesieniem
do producenta lub importera oraz oznaczeniem typu, tak
aby można było ustalić identyfikację badanego wzoru
konstrukcyjnego z produktami wprowadzanymi do obrotu
seryjnie.

Posiadacz certyfikatu TÜV NORD jest zobowiązany do
stałego monitorowania produkcji wyrobów opatrzonych
znakiem zgodności z przepisami dotyczącymi kontoli, a w
szczególności do prawidłowego przeprowadzania badań
kontrolnych określonych w przepisach dotyczących badań
lub wymaganych przez jednostkę certyfikującą.

Oprócz wyżej wymienionych warunków, wszystkie inne
postanowienia umowy ogólnej mają również zastosowanie
do certyfikatu TÜV NORD. Są one ważne tak długo, jak
długo obowiązują zasady techniczne, na których opiera się
kontrola, chyba że zostaną wcześniej wycofane na
podstawie warunków umowy ogólnej.

Certyfikat TÜV NORD traci ważność i musi zostać
niezwłocznie zwrócony do jednostki certyfikującej, jeżeli
staje się nieważny lub zostanie uznany za nieważny.
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Typbezeichnung:
Oznaczenie typu::

MiniMax

Essen, 2019-10-08TÜV NORD CERT GmbH

Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Produktbeschreibung:
Opis produktu:

Konstruktionsart:
Rodzaj konstrukcji:

Zu- und Abgänge:
Dojścia i rozgałęzienia:

Tragfähigkeit:
Nośność:

Turmabmessung:
Wymiary wieży:

Plattformgrößen:
Rozmiary platformy:

Plattformhöhen:
Wysokości platformy:

Stabilisatoren:
Stabilizatory:

Modulare Aluminiumrohrkonstruktion, zerlegbar
Modułowa konstrukcja z rur aluminiowych, rozkładana

Profilierte Sprossenleiter an einer Stirnseite,
Plattformdurchstieg über Klapptür
profilowana drabina szczeblowa na stronie przedniej,

dostęp do platformy przez drzwi składane

Gerüstgruppe 3 (2,0 kN/m²)
Grupa rusztowań 3 (2,0 kN/m )

2

0,60 m x 1,83 m
0,60 m x 1,83 m

0,60 m x 1,83 m
0,60 m x 1,83 m

3,7 m – 5,8 m
3,7 m - 5,8 m

4 Verbreitungstraversen für jede Plattformhöhe
4 trawersy rozszeszarzające dla każdej wysokości

platformy

Anlage 1, Seite 1 von 1
Załącznik 1, strona 1 z 1

A N L A G E
Z A Ł Ą C Z N I K

zum Zertifikat Registrier-Nr. / 44 329 13183403do certyfikatu nr rejestracyjny

.


