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obiednatel:
LlFTEX PRO s.r.o.
Bc. Martin Holub
jednatel společnosti
Provozni549414
722 00 Ostrava-Třebovice
mobil: +420 604 408 330
e-mail: liftex@liftex.cz
web: http://www.liftex.cz
lČo|28645294
DlČ: CZ28645294

Přítomni:

Bc. Martin Holub (jednatel společnosti, LlFTEX PRO s.r.o.)
Petr Pokluda (technik zkušebny, Pavlínek s.r.o.)

podmínkv za kteŇch bv|v provedenv zkouškv a použité stroie

Zkoušky proběhly 05.dubna 2013, ve zkušebně firmy Pavlínek s.r.o., Zengrova
497142,703 fi) ostrava-Vítkovice, na stroji LabTest 5.250SP1-2VHD (kalibrace z

7.L0.20L2, viz,,Příloha číslo 1 a 2", v tomto dokumentu), při teplotě 15oC a

relativní v!hkosti 55%.

popis a provedení zkoušek:

Zkoušky byly provedeny v souladu s QMS, systémem provozovatele zkušebny,
firmy Pavlínek s.r,o. a platnou legislativou pro provádění tohoto typu zkoušek.

Zkoušky byly povedeny podle ústního zadáni a požadavků objednatele, za jeho
přítomnosti,

Zkoušené předměty dodal a předal ke zkouškám objednavatel.
Všechny zkoušené předměty a jejich části, byly po ukončení zkoušek předány
objednavateli.

Všechny zkoušené předměty byly označeny, popsány a pojmenovány
objednavatelem.

Montáž komponent, spojování komponent a Wběr komponent byl proveden
podle ústního zadánía požadavků objednatele, za jeho přítomnosti,
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Uchycení zkoušených předmětů do zkušebního stroje by|o provedeno podle
instrukcí objednavatele a za jeho přítomnosti, v rámci technických možností
zkušebního stroje.

Objednavatelem byl dodán technický list (výkres) zkoušeného předmětu

,,ZÁvĚsruÝ Šnous - TRHACíZKoUŠKA LlFTEX PRo s.r.o. ,, - ,,Příloha číslo 6",
tohoto dokumentu.

Předmětem zkoušek bylo,,Testování závěsného šroubu", podle ústního zadání
objednavatele.

Testová n byl zkoušený před mět,,Závěsný šroub", doda ný objed navatelem.
Zkoušený předmět byl k čepu mechanického rozhraní zkušebního stroje uchycen
přípravkem vyrobeným a dodaným objednavatelem.

Byly provedeny celkem dvě zkoušky, které jsou zapsány v deníku zkušebny firmy
Pavlínek s.r.o., Zengrova 497/42,703 00 Ostrava Vítkovice, lČ: 25358511, pod
pořadovými čísly zkoušek L52 až L53.

1. Zkouška číslo 152

Zkoušený předmět,,Závěsný šroub", byl rovnoměrně, v čase zatěžován silou

podle ústního zadání objednatele.
protokol: příloha číslo 3 tohoto dokumentu
(Zavesny_srou b_M 16_LL162 2 _l52 _2}t3-0a-05-1. pdf ).

2. Zkouška číslo 153

Zkoušený předmět,,Závěsný šroub", byl rovnoměrně, v čase zatěžován silou

podle ústního zadání objednatele.
protokol: příloha číslo 4 tohoto dokumentu
(Zavesny_srou b_M 16_LL1622_153_2013-0a-05-2. pdf).

V Ostravě, dne 05, dubna 20].3 Vyhotovil:

1.,}\
,:":,:,],;";",/
petr pokluda

technik zkušebny
Pavlínek s.r.o.

pavel pokluda

vedoucízkušebny
Pavlínek s.r.o.
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l vývoj, výřoba, plodej, seívis, modehizac€
!kušební

technlkya.kušební automati8ce.

I

Tenzometrické

2011

zkušební laboratoř

01.10.2012

sekundární etalony 3. řádtl

Kalibrační list é.: 084-2012
Název a adre§a ,ákaznika:

označ€ní př.dmětu kalibrac.|

Výrobce:

Výrobnič1610:

lnventárnlčlslo:

Měřicí zaiízenl|

Rok výroby|

Umlstěni stroje:

Použitá přlslušonství:

Datum p,ovedenl žkoušky:

použltá měňcl zaňzéní:

Pav|lnek 3.r.o.

Šalounová 31

703 00 o§trava - Vitkovice

Če§ká republika

LabTest 5.250sP,1-2_VHD

Laboňech s.r.o,

13l11

snimeč 6íly UíOM/250kN

s/N: Oí4090s

Výrobníč. Typ č. ovéřovacího/kalibráčniho listu plátnost do
H06068 U2B 100kN 801 1_KL-Fo,13&10 17.10.2013

a22o22793 RTN c3 1000kN TLAK 80,11-KL-F125_09 ,1.9-2013

001 z03 1000kN TAH 801í_KL_F114_09 20.7 -2013
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vÝvoi, výroba, prodej, s€rvis, modernilace
zkušební

techniky a zkušební automatirac€.
[ahr l

soznam použitých přodpisů, m€tod a postupů:

ČsN EN lso 75ool Tahové a tlakové zkušební stíoje, ověřování a kalibrace s}§tému méření slly

Jmóno a podpis pracovnik, provádéiiciho kalibraci měíidla a zodpovědného za obsah píotokolu:

lng, Jiří Černohorský

zkušebni stloj byl kalibíován přitedotě:

Kalibrace je provedena Vysiavením tohoto kalibračniho listu

PíohlášénI:

Kálibrační list múže býl rozšiřován pouze v celkovém počtu sřan beze změn,

změny a doplňky mohou být provedeny pouze firmou, kteé kalibračni list vystavila.

zJlštěnó a naměřené výsledky měř.ni l§ou uvedqny na dalši straně tohoto p.olokolu.

Poznámká:

Uvedené íožšířené nejistoty měřeníjsou součinem standardních nejistot měření a koeíicjentu

Rozšiřeni k = 2, který pň normálnim rozdělení odpovidá pravděpodobnosti pokrylí cca 95%.

siandardní nejistoty méřoní byly uóeny V souladu s dokumentem EA-4/02 podle EA-10/04,

V opáVě dne i 03.10.2012

?"ra
vladan Dušek

Jédnalel firmy LaboíŤech s,r,o.
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příloha číslo 3

zkoušejlcl: Pelr Pokluda
Mateíiál: Zavesny_slol,] b_M 1 6_LL 1622
Názsv souboru:
zavesny sroub I\116 LL1622 152 2o'l3-04-05.mvl

Dafum:05,04.2013
Čas: 08:34
Vzořek: závěsný šroub tt116

p.o aelěz LL1622

Zkušební parametry
Typ strojé:
snímač síly:
zkUšebnl rychiosti:
Přépínacl bodyI

LabTest 5,250
250kN
V0 = 100 mm/min: V1 = 35 mm/min
F0=200N

Kriterium ukončení zkoušky: síla = 250 kN; dF = 50 "/o

unlvérálni tahová^Iaiová zkouška

Tabulka výsledků

zkušebna Pavlínek s...o.
o§trava Vítkovice, zéngrova 42
WebI zkusebna.pav!inok.cz
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příloha číslo 4

zkoušejlcí: Pétr Pokluda
i/lateriál: zavesny_sroub_lvl1 6_LL1 622
Název souboru:
za vésny_sroub_M 1 6_LL í 622_1 53_201 3-04-05, mvl

Datum: 05,04.2013
Čas:08:42
Vzorek: závěsný šroub ltlí6

pro řelěz LL1622

Zkušební parametry

I
l
l
t
l
t
l
I
I
l
l
I
t
l
l
l
I
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Typ stroje:
snlmač silyI
zkUšební rychlosti:
Přepínaci body:

LabTest 5,250
250kN
V0 = 100 mm/min; Ví = 35 mm/min
F0=200N

Kíiiérium ukončení zkoušky: síla = 250 kN; dF = 50 o/o

Tabulka výsledků

zkušebna Pavllnek s.r,o.
ostrava Vítkovice, zengrova 42
Web: zkusébna.pavlinek,cz

l
l
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Tyč oceloYá plocM válcovaná z8 bpla,
EN 10058, rcrm& 6llx6

matodál : §23ílR (1.00?8)

ý."

l2-IT

Tyčá,ltová 8.8 Fo (ilr6)

ilrr*mo
ho@í5agala. rž mhÉ

§:.t.2!óa1('3
tar,íbx,e l lo(saor.r

ávĚsnÝ šnoun - rnnnclzroušrn
L|FTEX PRO s.r.o.
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cERTIFlKAT
cortifikační orgán sy.stémú managementu č. 3053

TUV §UD Czech s.r.o.

potvzuje, že společnost

PAvtÍNEK
vAz^cl PiosTitDrY

Pavlínek s.r.o,
zengrova 497I42

cz - 7o3 00 ostrava - vítkovice
lč: 253585íí

zavedla a použivá
systém manágementu kvality v oboru

výroba, prodej, opravy a servis vázacích
prostředkú a komponentů, přivazovaci,

manipulačni, zvedaci a uchopovací techniky
výíoba, montáž a prodej nerezového lankového systému

zkoušení výrobků

Na základě vykonaného auditu, zpráva é, 05,417.739

bylo prokázáno splnění
požadavků normy

čsn eru lSo 900í:2009
Tento certifikát je plalný do 22.12.2o11

Registrační čislo certifikátu 05.4í4.3í9

l
l

-

To/a
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