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CERTIFIKAT
é,. zcv-16-314lc01

kteým osvědčuje, že subjekt

První jílovská a.s.
Čs. aÍmády čp' 547 ,254 01 Jílovéu Prahy

Sídlo:

IC:

463 56 584

Závod Kovo _ jeřáby' Ke slunci 563' 254 01 JílovéU Prahy
prokázal shodu

procesu svařování

s normou _ certifikačním schématem

CSN EN ISO 3834-2:2006
v následujícím rozsahu:

Výroba mostových jeřábů, jeřábových drah
a stavebních ocelových konstrukcí.
DalŠíinformace týkající se rozsahu certifikace jsou uVedeny V přiloze tohoto certiÍikátu,
která tvoříjeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.
Platnost cenifikátu je podminěna plněnim norem' podle kteFých je proces certifikován a plněnim ustanovení
smlouvy o kontrolníčinnostíč'
ZcV_16_314/s01 uzavřené mezi certifikovaným subjektem a certifikačním orgánem.
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ROZSAH CINNOSTI
Druh produktu:

ocelové konsÍukce' mostové jeřáby

Produktové normy nebo a|ternativní normy:

Čsru rn togo-z+A1, ČSN EN 1090-1+A1

Skupinyzákladních materiálů (dleCEN lso/TR l5ó08);

1

Procesy svařování a příbuzné procesy (dle
Metodá svařování

(EN lso 40ó3)

lSo 40ó3):

skupina zákládního mat€řiálu

(cEN lso/TR l5ó08)

135' í21

Rozměry základníbo máteriálu
(mm)

135

1

BW: 7,0
FW: 3,0

-

28,0

-

12,0

121

1

FW: 5,0

-

20,0

Poznámka

Re Max. 355 MPa

Be Max. 355 l\4Pa

Odpovědní pracovníci sYářečského dozoru:
Pracovní funkce

/ úrovc''í dle

Iso l473l

odpovědný sVářeěský dozor

/

A

zástupce svářeČského dozolu l

JméÍo' datum narozeni

Kvalifikáce

lng. Jlří Šuhaj, 24.O3.1970
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