
ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

wydane przez: MINISTRA INFRASTRUKTURY
issued by: MINISTER OF INFRASTRUCTURE

ul. Chalubinskiego 4/6,
PL-00-928 Warszawa, POLAND

UDZIELENIA HOMOLOGACJI
APPROV AL GRANTED
ROZSZERZENIA HOMOLOC.A",CJI
APPROV.A...LEXTENDED
ODMOWY HOMOLOC:\CJI
APPROV.\L REFU8ED
COFNI~CIA HOMOLOC:\CJI
.A...PPROVAL WITHDR.A...WN
OST .ATECZNECO Z.A..NIECW..NI.A.. PR.QDUKCJI
PRODUCTION DEFINITEL Y DI8CONTINUED

dotyczllce:
concernmg:

typu mechanicznej cz~sci sprz~gajllcej zespol6w pojazd6w, na podstawie Regulaminu nr 55.01
of a type ofmechanicaI coupling or component pursuant to Regulation No. 55.01

Nr Homologacji:
Approvai no.:

E20 55R-Ol 2568

1. Nazwa handlowa lub marka urzlldzenia lub cz~sci:
Trade name or mark ofthe device or component:

2. Nazwa wytw6rcy dIa typu urzlldzenia lub cz~sci:
Manufacturer's name for the type of device or component:

3. Nazwa i adres wytw6rcy:
Manufacturer's name and address:

Nr rozszerzenia:
Extension no.:

V. ORLANDI

RP90 (sprz~g siodlowy)
(fifth wheel coupling)

V.Orlandi SPA, Via Quinzano 3, 25020 Flero-Brescia-Italy

4. Nazwa i adres przedstawiciela wytw6rcy, o ile wyst~puje:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:

nie wyst~puje
N/A

5. Alternatywna nazwa handlowa lub marka urzlldzenia stosowana przez dostawc~
urzlldzenia lub cz~sci: nie wyst~puje
Alternative supplier' s names or trade marks applied to the device or component: NIA

6. Nazwa i adres przedsi~biorstwa lub instytucji odpowiedzialnej za zgodnosé produkcji:
Name and address of company or body taking resposibility for the conformity of production:

V.Orlandi SPA, Via Quinzano 3, 25020 Flero-Brescia-Italy

7. Data przedstawienia do homologacji:
Submitted for approvai on:

2010-02-08
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8. Plac6wka techniczna prowadz~ca badania homologacyjne:
Technicalserviceresponsiblefor conductingapprovaltests:

Przemyslowy Instytut Motoryzacji, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellonska 55

9. Kr6tki opis:
Briefdescription:

9.2.1. Wartosci pierwotne:
Primary value:

9.1. Typ i klasa urz~dzenia lub cz~sci:
Type and class device or component:

9.2. Wartosci charakterystyczne:
Characteristic value:

Wartosci alternatywne:
Alternative value:

nie dotyczy
N/A

9.3. Dia urz~dzenia sprz~gaj~cego klasy A lub jego cz~sci, I~cznie ze wspornikami:
nie dotyczy
For class A mechanical coupling devices or components, including towing brackets: N/A

lO. Instrukcja montaiu typu urz~dzenia sprz~gaj~cego lub jego cz~sci do pojazdu oraz
zdj~cia lub rysunki punkt6w mocowania podane przez producenta pojazdu:
wg dokumentacji homologacyjnej
lnstructions for the attachment of the coupling device or component type to the vehicle and
photographs or drawings of the mounting points given by the vehicle manufacturer:
according to approvaI documentation

11. Informacja o pasowaniu lub specjalnych wspornikach wzmacniaj~cych, plytkach lub
elementach dystansowych niezb~dnych przy montazu urz~dzenia sprz~gaj~cego lub
cz~sci:
lnformation on the fitting of any special reinforcing brackets or plates or spacing
components necessary for the attachment of the coupling device or component:

montai do pojazdu ci~gn~cego wedlug Aneksu VII, cz~sé 1.5 Regulaminu Nr 55.01
EKG ONZ
fixing at towing vehicle according to annex VII, item 1.5 ofRegulation No. 55.01 UN ECE

12. Dodatkowe informacje przy zastosowaniu urz~dzenia sprz~gaj~cego lub cz~sci w
przypadku ograniczenia jego zastosowania do pojazd6w specjalnych - patrz
zal~cznik 5 punkt 3.4: nie dotyczy
Additional information where the use of the coupling device or component is restricted to
special types ofvehicles - see annex 5, paragraph 3.4: N/A

13. Szczeg610we informacje, w przypadku sprz~gu klasy K, o uchu odpowiednim dia
poszczeg61nych typ6w haka: nie dotyczy
For class K hook type couplings, details ofthe drawbar eyes suitable for use with the
particular hook type: N/A
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14.

15.

16.

17.

Data sprawozdania z badan:
Date of test report:

2010-04-30

Numer sprawozdania z badan:
Number of test report:

BLY.131.10H

Polozenie znaku homologacji:
ApprovaI mark position:

na tablicze klejonej na boku sprz~gu siodlowego
on a Iabei fixed to the fifth wheeI' s side

Powod(y) dia wydania rozszerzenia homologacji:
Reason(s) for extension ofapprovaI:

nie dotyczy
N/A

18. Homologacji udzielono/F8zszerz8B8!8dm8wi8B8/e8fBi~t8:
ApprovaI granted/exteadedirefusedl'.vithdra'Nfl:

20.

19. 00-928 WarszawaMiejsce:
PIace:

Data:
Date:

o Z 06. 2010

21. Podpis:
Signature: :: j

;1 F\ 'KTURY

22. Wykaz dokumentow zlozonych w organie admin acyjnym, ktory udzielil
homologacji, doblczonych do tego zawiadomienia mozliwych do uzyskania na
z~danie:
The Iist of documents deposited with the Administration Service which has granted
approvaI is annexed to this communication and may be obtained on request:

-Dokumentacja homologacyjna
-ApprovaI documentation

-Sprawozdanie z badan nr BLY.131.10H
- Test report No.
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