Świadectwo jakości / Quality certificate
Producent / Adres:
Manufacturer / Address:

STEELPRESS Sp. z o.o.

STEELPRESS LTD

Oddział: ul. Powstańców Wielkopolskich 48
62-031 LUBOŃ K/ Poznania
Siedziba: ul. Kargowska 5
60-143 Poznań

Branch: 48 Powstancow Wielkopolskich
PL-62-031 LUBON near Poznan
Head Office: 5 Kargowska Street

Dane osoby odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji technicznej w przypadku gdy jest ona
wymagana:
Name of the person authorized to compile the technical file to the authorities on request:
Sławomir Nowak, Konstruktor / Product Designer
Deklaruje, że produkty typu:
Declare under our sole responsibility that the products:
1. Oś niehamowana ON-50 / Unbreaked axle ON-50
Maksymalna nośność osi 500 kg / Maximum axle capacity 500 kg
2. Oś niehamowana ON-65 / Unbreaked axle ON-65
Maksymalna nośność osi 650 kg / Maximum axle capacity 650 kg
3. Oś niehamowana ON-75 / Unbreaked axle ON-75
Maksymalna nośność osi 750 kg / Maximum axle capacity 750 kg
4. Oś niehamowana ON-100 / Unbreaked axle ON-100
Maksymalna nośność osi 1000 kg / Maximum axle capacity 1000 kg
Do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z następującymi normami lub innymi
dokumentami normatywnym:
To which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative
documents:
Normy materiałowe PN-EN 10149:2; EN-10025; EN-GJL-250 oraz wewnętrzne specyfikacje.
Material norm: PN-EN 10149:2; EN-10025; EN-GJL-250 and internal instructions.
Maksymalna prędkość pojazdu z przyczepą jest ustanowiona przez przepisy kodeksu drogowego i powinna
być przestrzegana przez kierującego pojazdem.
Oświadczamy, że osie niehamowane z gumowym zawieszeniem sprzedawane przez firmę Steelpress
projektowane oraz wykonywane są z myślą o zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania z prędkością do
140km/h.
Maximal speed of vehicle with trailer is set by road codex and it need to be respected by driver.
We declare also that axles which Steelpress sells are designed and made with intention of safe using up to
140km/h.

Magdalena Domagała

Specjalista ds. Jakości / Quality manager
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