
POJAZDY KOMPLETNE
COMPLETE VEHICLES

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI WE
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Niżej podpisany Bartosz Buzdygan – Właściciel niniejszym zaświadcza, że pojazd:
The undersigned  Bartosz Buzdygan - Owner hereby certifies that the vehicle:

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta):
Make (Trade name of manufacturer):

EUROJUMPER

0.2. Typ:
Type:

Mobil

Wariant (a):
Variant (a):

2

Wersja (a):
Version (a):

760

0.2.1. Oznaczenie handlowe:
Commercial name:

Nie dotyczy
N/A

0.4. Kategoria pojazdu:
Vehicle category:

O2

0.5. Nazwa firmy i adres producenta:
Company name and address of manufacturer:

EUROJUMPER S.C.
ul. Wrocławska 20, 55-095 Januszkowice, 
Poland

0.6. Umiejscowienie i sposób umieszczenia tabliczek 
znamionowych:
Location and method of attachment of the 
statutory plates:

Tabliczka znamionowa na ramie podwozia, w 
części przedniej po prawej stronie; nitowa. 
Statutory plate on the frame of chassis, in front  
section, on the right side: riveted 

Umiejscowienie numeru identyfikacyjnego 
pojazdu:
Location of the vehicle identification number:

Numer VIN na ramie podwozia, w części 
przedniej po prawej stronie.
VIN number on the frame of chassis, in front 
section, on the right side

0.9. Nazwa i adres przedstawiciela producenta 
(jeśli istnieje): Name and address of the 
manufacturer’s representative (if any):

Nie dotyczy
N/A

0.10. Numer identyfikacyjny pojazdu:
Vehicle identification number:

SU9EM2000G0EJ1005

odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji 
e32*2007/46*0210*01 wydanym dnia 15.07.2015 i
conforms in all respects to the type described in approval e32*2007/46*0210*01 
issued on 15.07.2015 and
może być zarejestrowany na stałe w państwach członkowskich o ruchu prawostronnym / lewostronnym 
(b), stosujących jednostki metryczne / brytyjskie (c) w prędkościomierzach (d).
can be permanently registered in Member States having right/left (b) hand traffic and using 
metric/imperial (c) units for the speedometer (d).

Januszkowice, 15.07.2016

(Miejscowość) (Data):
(Place) (Date):

(Podpis):
(Signature):

Web: www.eurojumper.pl          E-mail: info@eurojumper.pl
EuroJumper s.c. , Wroclawska 20 , 55-095 Januszkowice , Poland

tel. +48 609 655 895 I skype : bungeetrampoline

http://www.bungy-trampolina.com/
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Ogólne cechy konstrukcyjne / General construction characteristics
1. Liczba osi i kół / Number of axles and wheels: 1/2
1.1. Liczba i położenie osi z kołami bliźniaczymi / Number and position of axles with 

twin wheels:
Nie dotyczy / N/A

Wymiary główne / Main dimensions
4. Rozstaw osi (e) /  Wheelbase (e):
4.1. Odstęp między osiami / Axle spacing: 0÷1: 3190 mm
5. Długość / Length: 5140 mm
6. Szerokość / Width: 2350 mm
7. Wysokość / Height: 1110 mm
10. Odległość pomiędzy środkiem urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem pojazdu / 

Distance between the centre of the coupling device and the rear end of the vehicle:
5105 mm

11. Długość przestrzeni ładunkowej / Length of the loading area: Nie dotyczy / N/A
12. Zwis tylny / Rear overhang: 1915 mm
Masy / Masses
13. Masa pojazdu gotowego do jazdy / Mass in running order: 700kg (f)

13.1. Rozkład tej masy na osie / Distribution of this mass amongst the axles: Oś /axle 1: 660 kg; 
Sprzęg/coupling: 40 kg

13.2. Rzeczywista masa pojazdu /  Actual mass of the vehicle: 700 kg
16. Technicznie dopuszczalne masy maksymalne pojazdu / Technically permissible 

maximum masses:
16.1. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu:

Technically permissible maximum laden mass:
760 kg

16.2. Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z osi:
Technically permissible mass on each axle:

Oś /axle 1: 700 kg; 

16.3. Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z grup osi:
Technically permissible mass on each axle group:

Nie dotyczy / N/A

19. Maksymalne obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym naczepy lub 
przyczepy z osią centralną / Technically permissible maximum static mass on the 
coupling point of a semi-trailer or centre-axle trailer:

75 kg

Prędkość maksymalna / Maximum speed
29. Prędkość maksymalna / Maximum speed: 80 km/h
Osie i zawieszenie / Axles and suspension
30.1. Rozstaw kół osi kierowanych / Track of each steered axle: Nie dotyczy / N/A
30.2 Rozstaw kół pozostałych osi / Track of all other axles: 2190 mm
31. Umiejscowienie osi podnoszonej(-ych) / Position of retractable axle(s): Nie dotyczy / N/A
32. Położenie osi przenoszącej(-ych) obciążenie / Position of loadable axle(s): Nie dotyczy / N/A
34. Oś (osie) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne do 

pneumatycznego / Axle(s) fitted with air suspension or equivalent:
Tak / Nie (1)

Yes / No (1)

35. Zespół opona / koło (h) /Tyre/wheel combination (h): 155 R13C 90/88 R; 4,5Jx13”H2 ET30
Układ hamulcowy /  Brakes
36. Połączenia z hamulcami przyczepy – mechaniczne / elektryczne / pneumatyczne / 

hydrauliczne (1) 

Trailer brake connections - mechanical / electric / pneumatic / hydraulic (1)

AL-KO 90S/3 Ausf B.

AL.-KO 2051 Aa
Nadwozie / Bodywork
38. Kod nadwozia (i) / Code for bodywork (i): S6 – przyczepa specjalna / special trailer

Urządzenie sprzęgające / Coupling device
44. Numer homologacji lub znak homologacji urządzenia sprzęgającego (jeżeli jest 

zamontowane) / Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):
E1 55R-01 0159

45.1. Wartości charakterystyczne (1) / Characteristics values (1): D = 14,95 kN; S = 120 kg
Różne / Miscellaneous
50. Homologacja typu pojazdu zgodnie z wymogami projektowymi dotyczącymi 

przewozu towarów niebezpiecznych / Type-approved according to the design 
requirements for transporting dangerous goods:

Nie dotyczy
N/A

51. W przypadku pojazdów specjalnych oznaczenie zgodnie z załącznikiem II sekcja 5:
For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5:

SG

52. Uwagi (n) / Remarks (n): Nie dotyczy / N/A
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