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Zlecene - zam6wienie b/nr-u
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ATEST (SPRAWOZDANIE) NR 282n2nv
b a d a rf, : wytrzymalosciowych i bezpieczeristwa uz5rtkowania

l. Narwa i typ (symbol) wYrobu - Regaty rurowy na duie obciryZenia

2. Pro&tcent - Zleceniodawca - Przedsigbiorstwo Jotkel
ul. Wiejska 43

63-700 KROTOSZYN

GRUSZCZYN, 07. 12.2012 t.

3. Dolumenty identyfilniqce wyr6b -

4. Rodzaj i zalves badati -

5. Sposdb przeprowadzenia badafi -

zlecenie. rYsunki

wytrzymaloS6 i bezpieczeristwo uZytkowania.

PN-EN 14073-2'22006
PN-EN 14073322006
PN-EN 1474922007
PN-M-78321:1988

POZYTYWNY

wg:

6. Wynik badania:

Prowadz4cy badania

wyniki badar odnosz4 sis wyl4czmie do badanego/ych/ wyrobu/6d. Bez pisemnej ,s"dv zB*Bi;ftffJ1'iytiH
moZe byd powielane inacznijak tylko w caloSci.

lmgr iiz. Piotr Blaszczak/
TREZES zqRTiDU

mgr irtZ. Piotr Blaszcza!<



str.2
ATEST Nr 282l12lW
badafi wytrzymaloflci i bezpieczertstwa

MEBLE DO PRZECHOWYWANIA

Nanva, symbol, typ mebla- Regal rurowy na duie obciqZenia
Producent - JotKEl - KrotoszYn

BADANIIA

I Wvmiarry resalu: szerokoSd - 1340 mm ; gl9boko56 - 500 mm

II Materialy:

- nogi - rura kwadratowa 40 x 40 x 2 mm
- lqcznk poprzeczrry i wzdtuinry - profil prostok4tny 40 x 20 x 2 mm
- p6lka- sklejka liSciasta gr. 30 mm

l. STATECZNOSC (.regat wolnostoiEcy)

- zxadastatecznoSci - wysokoS6 regatu mniejsza ni2 czterokrotnoS6 glgbokoSci

- sila pionowa - 350 N przylozona do g6rnej polki wraz z momentem przewrasai4cym 40 Nm -

mebel nie przewraca sig. Regal ma mo2liwoSd mocowania do podloZa.

Wvnik badania - porytYwnY.

2 . W
- ciqhar plytki do badan -2,5kg
- liczba swobodnych upadk6w *ytti - 10x na kazdy wspornik (przy r6wnomiemie obciqzonych

p6lkach)

Wynik badania- pozytywny; bez uszkodzefi.

- czas obci4zenia - 168 h
- kryteria oceny - ugigcie przedniej krawgdzi <11200, obci4zenie maksymalne polki max 5x

obciqzenie nominalne .
- obci4zenie nominalne - l,5kg/dm'

- obciaienie nominalne 100 kg - maksymalne obciqzenie 500 kg - ugigcie 5,00 mm

Wvnit Uaaania - pozytywny; brak uszkodzeri polek oraz element6w zamocowari, ugigcie mniejsze
wynikajqce zvtYmagan.

UWAGA: Na podstawi e przeprowadzonych badan sugeruje sig maksymalne obciqZenie p6lek:
- 500 kg

Obci4:Zenie maksymalne regalu nalezy podawa6 jako sumg obci4zef maksymalnych p6lek.
p6lki w miarg mo2liwosci powinny by6 obciqzane r6wnomiernie .

B adani a pr z epr ow adzil :


