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ATTESTATİON OF CONFORMİW
Certificate Number:
Sertifiko No:

1601-ELM-258

certificate owner:

ıxyüzı-ü oövrvıt vE KALDıRMı exipıvıııulARı sANAy|vr ricıner

Sertifiko Sohibi:

ı-irvıirço

Product:

SNATCH BLOCK
ueuoixepar,ı MAKARA

Ürün:

şinrri

çrnrrşı-i o.s.B. iMEs

2, cADDE

No:1O oiı-ovası rocerı-i-rünriyg

Tvpe lModel:
Tip l Model:

AK-11420 B

Technical
parameters:

TECHNİCAL PARAMETERS ARE DETAİIED İN TECHNİCAL FİLE
rr x ııı i x özr tti r rc a rr x u i x D osy ADA a r ti nri w i şri n

Teknik özellikler:
TS EN lSO 121ü):2010, EN 1677-1:200OrA1:2008

-

Regulation(s) and
Standard(s}

(Clause 6.2.3

-

This is an acknowledtement that the listed equipment complies with the reğuirements mentioned
in the above crİteria. Thİs certİficate wiIl be invalid if the regulations and machine changes.
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Applied:
lJygulanon Direktif
ve standortlor:

l

Madde 6.2.3)

Listelenen ekipmanın yukarıdo bohsi geçen gereksinimlere uygun olduğunu beyan eden bir bildirgedir.
Üründe ve regül6syonlordo yapılocak değişiklikler iş bu sertifikoyı geçersiz kılar.
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Ropor No:
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Yayın Tarihi:

üd&u

Revision Date: 10.12.2019
Revizyon Tarihi:

Revision No: 07
Revizyon No:
Certİficate Expiry Date: 09.t2.202o
Se rtifika Ge çe rlilik Sü resi :

Head of Certification Body l
Belgelendirme Kuruluşu Başkonı |

CE marking can be affixed on the product after the preparation of the necessary

technical documentation and the conformity declaration as well as the
production control guaranteed by the manufacturer and the provİsions of
applicable directives

fulfilled.
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Gerekti teknik dokümontosyon ve uygunluk beyanının hozırlanmosını takiben;
üretici tarafından ü retim kontrolünün sağlonmosı ve uygulanabilir yönetmeliklerin

C(

koşullorının sağlonmasının ardından ürüne CE işareti iliştirilebilir.

Kiwa Belgelendirme Hizmetlerl A.Ş.

lTosB 9. Cad. No:15 Tepeören-Tuzla / ISTANBUL-TÜRKIYE
Tel.: +9o 216 593 25 75, Fax: +90 216 593 25 74
Web: www.kiwa.com.tr, e-mail: posta@kıwa.com.tr
certificates without seal are invalid. Muhürsüz sertifikalar geçersizdir.
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