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VERKLARING VAN KIWA 

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het 

gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 

Holz-Fehlings Gleistechnik und Entsorgung GmbH 

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" 

aangegeven merking, bij aflevering voldoen aan ProRail productspecificatie SPC00012                               

"Afgemonteerde hardhouten dwarsliggers voor spoorstaafprofiel 54E1 en 46E3" versie 002. 

 

 
Ronald Karel 

Kiwa 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

 

Certificaathouder 

Holz-Fehlings Gleistechnik und Entsorgung GmbH 

Gräwenkolkstraße 107 

45770 MARL-SINSEN 

Duitsland 

Tel. +49 2365 69 94 00 

holz@fehlings.de 

www.fehlings.de 

  

 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK  

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

Certificatieproces  

bestaat uit initiële en  

periodieke beoordeling  

van: 

• kwaliteitssysteem 

• product 
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Afgemonteerde hardhouten dwarsliggers voor spoorstaafprofiel 54E1 en 46E3 

 

Technische specificatie 

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat 

 

Omschrijving 

 

Object-code ProRail tekening 

Ber. hardhout bew. met geg. vk. Rgpt 54 E1 (oud UIC54); gelijmde uitvoering 26-319 412479 

Ber. hardhout bew. met geg. rghlpt 54 E1 (oud UIC54); gelijmde uitvoering 26-323 412482 

Ber. hardhout bew. met geg. rgphlt 54 E1 (oud UIC54) met 2 kepen in langsrichting 26-324 411450 

Ber. hardhout bew. met geg. rgpt 54 E1 (oud UIC54) 2.500 m x 25 x 21 cm met 2 kepen in 

langsrichting 
26-326 

411450 

Ber. hardhout bew. met geg. rgpt 54 E1 (oud UIC54) 2.500 m x 25 x 21 cm  26-327 411450 

Ber. hardhout dwl.gkp.bew. met geg. rghlpl 54 E1 (oud UIC54) 26-423 411450 

Ber. hardhout dwl. gkp. met 3 kepen in langsrichting en bew. met geg. rghlpl 54 E1 (oud UIC54) 

lengte 2600 mm 
26-425 

412064 

Ber. hardhout dwl. gkp. met 3 kepen in langsrichting en bew. met geg. rghlpl 54 E1 (oud UIC54) 

lengte 2.500 x 25 x 21 cm 
26-426 

412488 

Ber. hardhout dwl. gkp. bew. geg. rghlpl. 54 E1 (oud UIC54) 2.500 x 25 x 21 cm 26-427 412488 

Ber. hh. dwl. gevlakt en aan beide uiteinden afgeschuind bew. met geg. rghlpl. 54 E1 26-750 49774 

Ber. hardhout gevlakt bew. met geg. rghpl. 54 E1 (oud UIC54) 26-751 49774 

Ber. hh. dwl. gevlakt en aan beide uiteinden afgeschuind bew. met geg. rghpl 54 E1 26-754 411578 

Ber. brdwl. nor. bew. met geg. rghlpl 54 E1 (oud UIC54)  26-765 411578 

Ber. brdwl. vs. srt. bew. met geg. rghlpl 54 E1 (oud UIC54) 26-783 411578 

 
 

MERKEN 

Geen verplichtingen vanuit SPC00012. 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 

Inspecteer bij aflevering of: 

• geleverd is wat is overeengekomen; 

• het merk en de wijze van merken juist zijn; 

• de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 

 

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  

• Holz-Fehlings Gleistechnik und Entsorgung GmbH 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 

 

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 

 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 

 

SPC000012/002  Afgemonteerde hardhouten dwarsliggers voor spoorstaafprofiel 54E1 en 46E3 

 

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij de SPC 

 


