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Ministerstvo dopravy - Odbor provozu silničních vozidel

ROZHODNUTÍ

O SCHVÁLENÍ TECHNICIC ZPŮSOBILOSTI TYPU
KONSTRUKčNÍ čÁsu VOZIDLA NEBO v,_Ínavy VOZIDLA č.

3 497

nábřeží Ludvíka Svobody I222lI2
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

č i.: zzzl tzo l 3 - 1 50-SCH2

Držitel:

Druh:

Výrobce:

Tovární značka:
Typ (typová řada):

FALK GROUP, s.r.o.
Luční 2436lL9
616 00 Brno - žabovřesky
upíruncí soupnnvy

FALK GRoUP, s,r.o.
Luční 2436119
616 00 Brno - žabovřesky
FALK GROUP
400050 - další v příloze rozhodnutí

obchodní označení:
Určeno na vozidla: Vozidla kategorie M,N

Ministerstvodopravypodleustanovení§ 19zákona č.5612001 Sb., o podmínkách provozu vozidel napozemních
komunikacích a o zněně zťkona č.1681 1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o zrrrěně

některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z píovozlJ vozidla), ve mění zákona č.307/1999 Sb.

aprováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel napozemních
komunikacích.

schvaluie

technickou způsobilost konstrukční části vozidla nebo výbaly vozidla k provozu na pozemních komunikacích za podmínek
stanovených qiše uvedenými právrrími předpisy a dalších podmínek uvedených v tomto roáodnutí. Současně s tímto
roáodnutím se lydává osvědčení o schválerrí technické způsobilosti konstrukční části vozidla nebo wýbaly vozidla, lydané
téhož dne pod stejným číslanjednacím. Osvědčení ajeho přílohyjsou nepřenosné.

Držitel tohoto roáodnutí je povinen pro každou r,ryrobenou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo qýbaw
odpovídající schválenánu typu potwdit do prodejní dokumentace shodnost výrobku se schváleným typern s uvedením čísla
osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukčni části vozidla nebo výbaly a yhobek opatřit schvalovací
zračkou, pokud nenívtomto rozhodnutí stanoveno jinak,Osvědčení o schválení technickézpůsobilosti typukonstrukční
části vozidla nebo výbaly j e platné pro každou lryroberrou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo výbalu stejného
typu, u kterých nedošlo ke konstrukční změně a které byly vyrobeny nebo dovezeny v době jeho platnosti.

Po skončerrí vYroby nebo dovozu konskukční části vozidla nebo rlibavy vozidla je držitel tohoto rozhodnutí
povinen neprodleně wátit osvědčení o schválení technické způsobilosti §pu konsřukční části vozidla nebo výbaly vozidla
i s jeho přílohami Ministerstvu dopravy.



Další podmínky schválení:

Platnost Osvědčení do 31.12.2014.

Dodržení požadawků protokolu DEKRA Automobil a.s. č. 8310/2013.
Dodržowání požadavků Čstt pw l2l95-2.

Důsfedné značení chvalovací značkou ATEST 8 sD 3497 přímo na výrobku a na obalu wýrobku.
Kovové koncowé komponenty musí značeny znakem výrobce, hodnoty s LC vyšŠím neŽ 5kN musí být značeny
v kN-

schvá]_ení se týká upínacích pásů uvedených v Příloze tsohoto rozhodnutí (počet stran: 1)

odůvodnění
Na zrá.kladě splnění všech předepsaných náležitostí stanovených zákonern ě.561200l Sb., prováděcích předpisů

a dalších podmínek stanovených tímto roáodnutím je roďrodnuto, jak shora uvedeno.

Poučení
Proti tomuto roáodnutí lze podat podle § 152 zžkona é. 50012004 Sb., o sprármím řrzeni, roz}Jad, a to do 15-ti dnů

po doručení tohoto roáodnutí Ministerstvu dopraly, cestou odboru, který schválil technickou 4působilost.

Příloha: Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části voádla nebo výbaly vozidla č. 3 497

V Praze dne 03.09.2013

Odbor provozu silničních vozidel
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Příloha k Rozhodnutí č.j. 2327/2oL3-15o-scH2 ze dne 03.09.2o]-3
a k Osvědčení č. 3 497

strana 1

Schválení se schvaluje na následující typy:

1_. Upínací pás 400050, šířka 50 mm, únosnost 2000/4000 daN, popruh oranžový s
drápovitým hákem dvojitým, ráčnový napínák s drápovitým hákem dvojitým

2. Upínací pás 200035, šířka 35 mm, únosnost
drápovitým hákem dvojitým, ráčnový napínák s

3. Upínací pás 140050, šířka 50 mm, únosnost
E-karabinou, ráčnový napínák s E-karabinou

1000/2000 daN, popruh modrý
drápovitým hákem dvojitým

7a0/1400 daN, popruh modrý s

750/1,500 daN, popruh černý s
drápovitým hákem dvojitým

375/750 daN , popruh bílý s
drápovitým hákem dvojitým

2500/5000 daN, popruh oranžový
drápovitým hákem dvojitým

4. Upínací
drápoviEým

5. Upínací
drápovitým

6. Up]-nac]-
drápovitým

pás 1-50025, šířka 25 mm, únosnost
hákem dvojitým, ráčnový napínák s

pás 075025, šířka 25 mm, únosnost
hákem dvojitým, ráčnový napínák s

pás 500050, šířka 50 mm, únosnost
hákem dvojítým, ráčnový napínák s


