Aluminiowe zabezpieczenie przeciwwjazdowe 564040

zgodnie z rozporządzeniem Europejskiej Komisji Gospodarczej R58-03

© 2019 Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG • Zastrzega się prawo do błędów i zmian technicznych.

Mocne, wytrzymałe urządzenie
Ładny kształt, lekka konstrukcja
Zabezpieczenie przeciwwjazdowe/
belka oświetleniowa w jednym urządzeniu
Od 1 września 2019 r. obowiązują podwyższone normy
bezpieczeństwa dla wszystkich nowohomologowanych
samochodów ciężarowych i przyczep (N2, N3, O3 i O4
powyżej 3,5 t). Obciążenia próbne są podwojone przez
rozporządzenie Europejskiej Komisji Gospodarczej R58-03.

JESTEŚMY NA TO PRZYGOTOWANI!
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Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego
DE-24932 Flensburg

Opracowaliśmy nowe zabezpieczenie przeciwwjazdowe
564040 - zatwierdzone przez Federalny Urząd ds. Ruchu
Drogowego - które łączy zwykłą lekkość aluminium ze
stabilną konstrukcją, która jest zgodna z przepisami,
a jednocześnie zapewnia funkcję oświetlenia.

WIADOMOŚĆ
wydana przez:
Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego
na temat opracowania pozwolenia
dla typu urządzenia do tylnego zabezpieczenia przeciwwjazdowego
zgodnie z częścią I rozporządzenia nr 58, w tym zmiany nr 03,
nowelizacja 00
COMMUNICATION
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 Na samochodach, które są badane w ramach pojedynczej
homologacji do 1 września 2021 r. można zamontować
obecne zabezpieczenie przeciwwjazdowe (UNECE R58-02).
 Typy pojazdów, które były już homologowane,
które mają ważna homologację do września 2019 roku,
mogą nadal korzystać z aktualnego zabezpieczenia
przeciwwjadowego do 1 września 2021 r.
 Typy pojazdów, które od 1 września 2019 r. otrzymają
nową homologację, muszą zastosować zabezpieczenie
przeciwwjazdowe zgodnie z rozporządzeniem R58-03
Europejskiej Komisji Gospodarczej.
 Od 1 września 2021 r. rozporządzenie wejdzie w życie
przy wszystkich nowych rejestracjach.
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Numer zatwierdzenia:

E1*58R03/00*0575*00

Nazwa handlowa lub marka urządzenia:
Suer Nutzfahrzeugtechnik

Typ urządzenia:
564040

Nazwa i adres producenta:
SUER Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG
DE -42929 Wermelskirchen

W razie potrzeby nazwisko i adres przedstawiciela producenta:
Nie dotyczy
Not applicable

Cechy charakterystyczne urządzenia (wymiary i elementy mocujące):
Patrz opis i rysunki
See description and drawings

