
TÜV BAYERN SZA 27.04.2004 r. 
 

ATEST 
 
Rodzaj urządzenia: Podest sceny „Handy” 
 
Konstruktor: Tüchler GmbH 
 
Wymiary: Pojedyncze sceny o powierzchni zasadniczej 2,0 x 1,0 m,  

wysokość 1,6 m 
 
Dopuszczalne obciążenie: 1500 kg (750 kg/m2) 
 
Opis: Podest sceny składa się z ram aluminiowych z dopasowanymi 

płytami ze sklejki impregnowanej żywica fenolową z 
wtykanymi nóżkami podestu. 

 
Podstawa kontroli: Atest obliczeń statycznych TÜV Austria z dn. 28 lipca 2000 r. 

dla wysokości 1 m. 
 
Zmiany: Nóżki zostały wykonane z ciągłą grubością ścianek wynoszącą 

5 mm. 
 Gniazda nóżek zostały skręcone śrubami przy użyciu 

podwójnych klocków dociskowych. 
 
Przeprowadzenie kontroli: 
 
Dn. 24.02.2004 r. w zakładzie firmy Tüchler opisany wyżej podest został obciążony ciężarem 
kontrolnym wynoszącym 2000 kg i przyłożona została na wysokości 1,6 m siła boczna 
wynosząca 150 daN przy użyciu dynamometru sprężynowego. 
 
Wynik kontroli: 
Po kontroli w ramach praktycznej próby i kontroli opartej na przedstawionych obliczeniach 
statycznych brak jest zastrzeżeń. Ze strony podpisanego niżej rzeczoznawcy z punktu 
widzenia sposobu wykonania i materiału nie ma zastrzeżeń odnośnie do stosowania podestów 
odpowiadających kontrolowanym. 
 
Rzeczoznawca: (-) 
 
inż. Karl Fendt TÜV BAYERN SZA Fischamend, dn. 27.04.2004 r. 
 







ACHTUNG: 
For your own security, please
mind, that this certificate will be
valid only if you have the
according confirmation with 
reference to the sale contract
issued by TÜCHLER Bühnen- &
Textiltechnik GmbH. This
Confirmation will include:

The assignment of goods to the
Certificate must be assured free
of doubt - elsewise an high safety
hazard will exist which bears the
user of the goods.

Every misuse of this certificate
will be legally punished.

 

- Invoice‘s number  
- Certificate‘s number  
- Volume and type of making of   
the goods  
-  colour of the goods   

 

 

 

Ing. Mag. Christoph Lach 
Geschäftsführender Gesellschafter 
TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH 
Rennbahnweg 78 . A-1220 Wien 
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