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 PAŃSTWOWE LABORATORIUM BADAWCZE MASZYN 

Státní zkušebna strojů a.s. 
Głównym zadaniem Państwowego Laboratorium Badawczego Maszyn jest swiadczenie usług zwiazanych z testowaniem, 
certyfikacja i ocena zgodnosci maszyn i urządzeń, które mają zastosowanie w rolnictwie, wydobywaniu drewna, budownictwie, 
usługach komunalnych oraz w kolejnych strefach przemysłu. 

 

Większość usług Laboratorium jest przeznaczona dla klientów firmowych a to głownie dla producentów i dystrybutorów maszyn 
oraz urządzeń. Jest przewidywane wykorzystanie wyników poszczególnych testów i pomiarów przy pracach konstruktorskich 
związanych z projektowaniem maszyn przemysłowych. Szczególnie ważne są badania sprawdzające bezpieczeństwo produktów. 

 

Dokumenty sporządzone przez Państwowe Laboratorium Badawcze Maszyn maja międzynarodowe zastosowanie. 

Państwowe Laboratorium jest jednostką notyfikowaną NB 1016 dla oceny zgodnosci v ramach UE w zakresie maszyn oraz emisji 
hałasu. 

Jednoczesnie jest jednostką autoryzovaną AO 255 według prawa Czeskiego. 

 

Państwowe Laboratorium Badawcze Maszyn jest organem testowania powierzonym Ministerstwem transportu 
Rzeczpospolitej Czeskiej. Mamy prawo przeprowadzać testy oraz przygotowywać dokumentacje dla Ministerstwa  w zakresie EU 
homologacji typu pojazdów kategorii T, C, R a S (traktorów kołowych i gąsienicowych, przyczep i naczep rolnych oraz wymiennych 
urządzeń ciągnietych) oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych.  

Przeprowadzamy tež homologacje typu dla rynku czeskiego dla wyzej wymienionych kategorii pojazdów.   

Homologacja typu w zakresie prawa Rzeczpospolitej Czeskiej jest poszerzona o samojezdne maszyny budowlane oraz rozne 
pojazdy komunalne.  

Państwowe Laboratorium Badawcze Maszyn jest miedzynarodowo uznawanym Laboratorium homologacyjnym testujacym 
wg regulaminów EKG ONZ (rejestrowanym pod oznakowaniem E8/F). Na podstawie upoważnienia Ministra właściwego ds. 
transportu Laboratorium prowadzi badania homologacyjne typu pojazdu, części lub wyposażenia niezbędne do uzyskania 
świadectwa homologacji wg wymagań prawnych EKG ONZ. 

  

MASZYNY BUDOWLANE – OCENA ZGODNOŚCI 

Wg Dyrektywy „Maszynowej” 2006/42/WE  

Dyrektywa była wdrażana do prawa CZ w ustawie Nr. 22/1997 Sb., 
„O wymaganiach technicznych na produkty”. Z kolejnymi 
rozporzadzeniami rzadu R. Cz. stanowi procedury i warunki prawne 
dla dopusczenia maszyn na rynki Unii Europejskiej, wliczając 
obowiązek oznakowania produktu  znakiem zgodnosci Œ i 
wydaniem certyfikatu ES deklaracja zgodnosci. 

 

 

 

MASZYNY BUDOWLANE W RUCHU DROGOWYM 

Na podstawie upoważnienia Ministra właściwego ds. transportu 
Laboratorium przeprowadza potrzebne badania , wytwarza 
dokumentację i sprawdza dokumenty producenta. Na podstawie 
pełnomocnictwa może też pośredniczyć przy wniaskowaniu i 
załatwiać formalności  niezbędne do uzyskania świadectwa 
homologacji. 
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TESTY HOMOLOGACYJNE DLA CAŁEJ EUROPY 

W roku 2004 Państwowe Laboratorium Badawcze Maszyn przyjeło 
obowiązek wykonywania czynnosci w zakresie WE/UE homologacji 
typu pojazdu (homologacje globalne). Czynnosci wykonuje na 
podstawie powierzenia Ministerstwa transportu Rz. Czeskiej. Na 
początku homologacje obejmowaly tylko traktory kołowe, dopiero 
póżniej zaistniała możliwość homologacji kolejnych maszyn rolnych 
i leśnych (traktory gąsienicowe, przyczepy i naczepy rolne oraz 
wymienne urządzeńia ciągniete). Powierzenie dotyczy jednocześnie 
także homologacji układów, komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych maszyn. 

Wynikiem calej procedury jest UE Homologacja  typu pojazdu, 
układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego.  

 

 

 

MASZYNY ROLNE I LEŚNE -OCENA ZGODNOŚCI 

Wg Dyrektywy „Maszynowej” 2006/42/WE  

Dyrektywa była wdrażana do prawa CZ w ustawie Nr. 22/1997 Sb., 
„O wymaganiach technicznych na produkty”. Z kolejnymi 
rozporzadzeniami rzadu R. Cz. stanowi procedury i warunki prawne 
dla dopusczenia maszyn na rynki Unii Europejskiej, wliczając 
obowiązek oznakowania produktu  znakiem zgodnosci Œ i 
wydaniem certyfikatu ES deklaracja zgodnosci. 

 

                                                                                         

 

 

MASZYNY ROLNE I LEŚNE W RUCHU DROGOWYM 

Na podstawie upoważnienia Ministra właściwego ds. transportu 
laboratorium przeprowadza potrzebne badania, wytwarza 
dokumentację i sprawdza dokumenty producenta. Na podstawie 
pełnomocnictwa może też pośredniczyć przy wniaskowaniu i 
załatwiać formalności  niezbędne do uzyskania świadectwa 
homologacji. 

 

 

 

TESTY TRAKTORÓW WEDŁUG KODEKSU OECD 

Nasze Laboratorium bierze udzial już od roku 1988 w 
miedzynarodowym systemie testowania urzedowego  traktorów 
wedlug kodeksu OECD. 

Testy wedlug kodeksu OECD są  na sprawdzenie wartości  
technicznej dla użytkownika (funkcjonalności) traktorów rolnych i 
leśnych, konstrukcji ochronnych ROPS & FOPS traktorów rolnych, 
leśnych i manipulátorów teleskopowych. Testy sa opublikowane v 
języku angielskim i zatwierdzane Centralą koordynacji OECD v 
Rzymu. 
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KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA  

Jednym z obowiązków producentów lub dystrybutorów, który musi 
spełnić jeżeli ma zamiar wprowadzić wyrób do obrotu w UE jest 
udowodnienie, że działania urządzenia nie powodują nadmiernego 
zakłócenia elektromagnetycznego innych urządzeń i jednocześnie 
są odporne na zakłócenia. 
Producent lub importer jest powinien kompatybilność EMC 
udowodnić i deklarować w WE deklaracji zodności. 
Podstawowym warunkiem dopuszcenia na rynki UE jest. że dany 

produkt nie przekracza określonych wartości granicznych emisji 
zakłóceń radiowych i jego odporność na zakłócenia w zwykłym 
środowisku elektromagnetycznej kompatybilności jest 
wystarczająca. Udowodnienie jest możliwe praktycznie tylko za 
pomocą pomiaru. 
 

 

HAŁAS I DRGANIA 

Jednym z obowiązków producentów lub importerów jest 
wprowadzanie do obrotu rynku europejskiego tylko i wyłącznie 
bezpiecznych produktów.  

Zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE, ma producent lub importer 
oprócz innego obowiązek informować użytkowników w instrukcji 
obsługi o poziomie hałasu i wibracji emitowanych przez maszyny 
lub urządzenia. 

Zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE istnieje dla okreslonych  
rodzajów maszyn obowiązek certyfikovać gwarantovany poziom 
mocy akustycznej pzez jednostke notyfikovaną. 

 

 

 
 

BEZPIECZEŃSTWO URZADZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

 

Laboratorium oferuje kompleksowe usługi w zakresie oceny 
bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego. Dokumentami wyjściowymi 
są protokoły o testach i protokoły o ocenie, które są głównymi 
dokumentami dowodzącymi zgodność - spełnienie warunków 
dyrektywy 2014/35/EU (norm technicznych). 

Oprócz zestawów testów służących do stwierdzenia zgodnosci 
urządzenia elektrycznego w celu możliwości wystawienia UE 
deklaracji zgodnosci na dany produkt, przeprowadzamy też dla 
klientów odrębne badania. 

 

TECHNIKA KOMUNALNA I OGRODOWA 

OCENA ZGODNOŚCI 

Jednym z obowiązków producentów i importerów jest 
wprowadzanie do obrotu rynku europejskiego tylko produktów, 
które spełniają zasadnicze wymagania bezpiecznego użytkowania. 

Przeprowadzamy testowanie według odpowiednich norm. 

Państwowe Laboratorium Badawcze Maszyn  jest akredytowane 
pod Nr. 1054 dla testowania w zakresie. 
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DANE KONTAKTOWE 

 

GLÓWNA SIEDZIBA W PRADZE 

 

 Třanovského 622/11  kom.: +420 736 658 332 e-mail: nemecek@testinglaboratory.cz 

     tel.:    +420 235 018 344  

163 04 Pr aha 6 – Řepy fax: +420 235 315 226  www.testinglaboratory.cz 

 Dyrektor - Prezes zarządu  

 Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA +420 770 112 440             jerabek@testinglaboratory.cz 

 

Kierownik działu ekonomiczno-finansowego 

Ing. Eva Patočková  +420 775 859 549  patockova@testinglaboratory.cz 

 

Menażer działu jakości 

Ing. Petr Kára   +420 731 150 318  kara@testinglaboratory.cz 

 

Kierownik działu certyfikacji i normalizacji  

 Ing. Vratislav Zykán  +420 603 311 900  zykan@testinglaboratory.cz 

 

Menażer bezpieczeństwa transportu i homologacji 

 Ing. Jiří Mareš   +420 737 411 568  mares@testinglaboratory.cz 

 

Kierownik działu technicznego laboratorium 

 Ing. Ivan Čermák  +420 732 230 413               cermak@testinglaboratory.cz 

 

 

 

FILIA BRNO 

 

664 43 Želešice 338   tel.: +420 544 234 866  fax: +420 544 234 868 

 

Ing. Lubomír Hudec  +420 607 904 939  hudec@testinglaboratory.cz 
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