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PAŃSTWOWE LABORATORIUM BADAWCZE 
MASZYN  

 

Naszym głównym zadaniem, jest pośrednictwo urzędowe i świadczenie usług związanych z testowaniem. Usługami 
są homologacja, oceną zgodności i certyfikacja maszyn. Obszary, w których świadczymy usługi są maszyny rolne, 

leśne, budowlane i do usług komunalnych. Są to również urządzenia dla przemysłu spożywczego i ręczne narzędzia 
elektryczne. 

Celem usług jest pomagać producentom oraz importerom urządzeń spełniać obowiązki określone w ustawach 

krajowych i Europejskich (Dyrektywy i rozporządzenia WE). Przy wprowadzaniu do obrotu na rynek krajowy 

lub Europejski wspieramy rozwój i produkcje produktów bezpiecznych i pomagamy w ten sposób podnosić jego 

wartość na rynku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OCENA ZGODNOŚCI PRODUKTÓW-WE DEKLARACJA ZGODNOŚCI - OZNAKOWANIE CE  

Nasze przedsiębiorstwo jest jednostką notyfikowaną NB 1016 dla czynności powiązanych z oceną zgodności 

produktów według ustawy krajowej i dyrektyw EU.   
Zakres działania NB stanowi notyfikacja dla obszaru:  

Maszyny i emisja hałasu  

Wynikiem czynności naszych pracowników jest przygotowanie dokumentacji poświadczającej zgodność produktu z 
wymaganiami ustawy kraju lub dyrektyw WE.   

Wynikiem czynności jednostki notyfikowanej są poszczególne certyfikaty.  

 TESTOWANIE PRODUKTÓW  

jesteśmy laboratorium badawcze nr. 1054 akredytowane według EN ISO/IEC 17025 dla testowania produktów w 

celu oceny zgodności z określonymi wymaganiami przepisów technicznych (bezpieczeństwo ogólne, parametry 

higieniczne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, właściwości elektryczne, kompatybilność elektromagnetyczna, 

hałas, wibracje itp.). Wyniki testów mogą być wykorzystane do certyfikacji, udzielenia świadectwa homologacji albo 

w ocenie zgodności z podstawowymi wymaganiami
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 CERTYFIKACJA PRODUKTÓW   

Laboratorium jako NB 1016 certyfikuje zgodność produktów według wymagań 

powiązanych ustaw krajowych i dyrektyw WE v zakresie swojej działalności. Oprócz tego jest jednostką 

certyfikacyjną nr. 3062 akredytowaną według EN ISO/IEC 17065 dla certyfikacji produktów. Jednostka certyfikatem 

poświadcza, że produkt i jego wykonanie są zgodne z warunkami powiązanych przepisów technicznych.   

 

 BIEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM- SPELNIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

POJAZDÓW 

Jesteśmy powierzeni ministerstwem transportu Rz. Czeskiej do przygotowania dokumentacji dla dopuszczenia 

pojazdu do ruchu drogowego na drogach publicznych w kraju (dla CZ). Pojazdami homologowanymi są traktory, 

traktorowe naczepy i przyczepy rolnicze, pojazdy wolnobieżne (rolnicze leśne i budowlane, wymienne urządzenia 

ciągnięte i niesione, maszyny dla prac ziemnych, maszyny komunalne).  

 

 

 

 

 

 

 

 TESTY Z MIĘDZYNARODOWYM ZASTOSOWANIEM  

jest powierzona ministerstwem transportu ČR wykonywaniem czynności w ramach WE homologacji typu pojazdów 

(homologacji globalnych), które w chwili obecnej obejmują traktory kołowe i gąsienicowe przyczepy i naczepy 

traktorowe i wymienne urządzenia ciągnięte. Powierzenie jest obowiązujące także na testowanie homologacyjne 

układów, komponentów, oddzielnych zespołów technicznych według przepisów WE. 

Państwowe laboratorium jest międzynarodowo uznawanym laboratorium testowania niezależnego (znak rejestracji 

E8/F) do przeprowadzania testów określonych parametrów traktorów według przepisów EKG-ONZ i rozporządzeń 

WE. 

Bierzemy udział v międzynarodowym systemie testowania urzędowego traktorów według kodów OECD.  

 

 

 


