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TESTY HOMOLOGACYJNE DLA CAŁEJ EUROPY 
testy dla EU homologacji typu według  

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 167/2013 
w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych 

 

Laboratorium jest powierzone ministerstwem transportu republiki Czeskiej 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 UE. 

Dla wydania EU homologacji typu według Rozporządzenia EU 167/2013 sprawdza się spełnienie wymagań 
technicznych, które stanowią wykonawcze rozporządzenia: 

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (EU) č. 1322/2014,  

uzupełniające i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w 

odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych 
i leśnych (RVCR) (konstrukcje zabezpieczające chroniące operatora w przypadku przewrócenia się 

ciągnika - ROPS, przed spadającymi przedmiotami - FOPS, przed przedmiotami przedostającymi się do 
wnętrza kabiny- OPS, siedzenie kierowcy, siedzenie pasażera, poziom hałasu na stanowisku operatora 

…) 

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (EU) 2015/68,  

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do 
wymogów dotyczących układów hamulcowych pojazdów do celów homologacji pojazdów 

rolniczych i leśnych (RVBR) 

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (EU) 2015/96, 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do 
wymogów dotyczących efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej pojazdów rolniczych 

i leśnych (REPPR) (emisje zanieczyszczeń, poziom hałasu zewnętrznego …) 

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (EU) 2015/208, 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów 

rolniczych i leśnych (RVFSR) (układ kierowniczy, oświetlenie, zaszklenie, wymiary, masy, urządzenie 
ciągnące …) 
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PLUSY DLA PRODUCENTA 
 Wsparcie techniczne i administracyjne przy opracowaniu dokumentacji homologacyjnej (folderu 

informacyjnego).  

 Dla producenta z EU – testy v akredytowanym laboratorium, oferujemy opcje operatywnego 

rozwiazywania problemów technicznych pojazdów w trakcie testowania. 

 Bezproblemowe dopuszczenie pojazdów homologowanych do ruchu drogowego v państwach 

członkowskich WE. 

 Ułatwienie dopuszczenie nowych pojazdów homologowanych także na niektóre 

rynki w krajach poza granicami EU. 

 

 

 

       DANE KONTAKTOWE 
 

Kierownik działu technicznego laboratorium testowania: 

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

 

Menażer bezpieczeństwa transportu i homologacji:     

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