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European Certiíitation §ervice oí l.,lanagement Systems ECl'l Certification s.r.o., l{ovozámocká7,945 0l l(omárno Handelsnamg EClí Certification

Tanúsítási oki rat
Az ECM Certification tanúsítási eljánísa szerint
lefo lyato Lt vizsgálat alapián tan úsítj u k, hog;r a

furhand der Prüfung, durchgeführt laut des Zertifizierungsverfahrens der
ECM Certiíication wir bestátigen hiermit

LogMoS lnt ernational Kft.
H-3532 Miskolc, Győri kapu I49.

irányítási rendszere megfelel aizsgálatalapiátkérzőv.atlrráír.t követetményeinek
a következő a|ka|mazási területen:

általrinos-, cé!-, anyagm ozgaté, tömörségvizssílé és máetdlenőrző gépelq
üzemi anyagmozgató rendszerek telvezése és fővállalkozásban történő kivítelezése

Managementgatem der Firma erfüllt die Arrforderungen der bei Priifung im Grunde genommenen Norm
in den nachfolgenden Anwendungsbereichen:

Maschinen, Sonderrnaschinen, Dichtepriifanlagen und MeBanlagen, Förderrnaschinen,
Lodstik und FördersFteltten, Plarrung und Arsffihrung ds Hauptuntenrehmer

4gzs8áat alapját képeőszabványl die bei Pdifung im Grunde genolTtmene Norm:

lSO 900 l:20 l5 (MSZ EN ISO 900l:20 l5)
Aanúsításiokirat éruényes/ Das Zertifikat istgültigvon - bis:2O20.05. U.-2023.05.03.

Ez a anúsítvány azECYl áal évente kiadott fenntaruísihatárolatal egtitt érvenyes.
Dieses 7ertifikat ist gültig mit jáhrlich ausgegebenem AufbehaltngsbeschluB der ECM GmbH.

A anúsítísi okirat számal Nummer des Zertifikates: QMS_ líJ4;OnO
Az eló anúsítás ideje: 2007. máiuí Erscertifizierung Mai 2007
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íomárno, 2020. május 04.
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zERTlFlKAT
Tanúsítási oki rat

Az ECM Certiíication anúsítási eljánísa szerint
lefolytatott vizsgálat alapján tanúsítjuk, hog;r a

Anhand der Prüfung, durchgeführt laut des Zertifizierungsverfahrens der
ECM Certification wir besátigen hiermit

LogMoS lnt ernatíondl Kfr,.
H-3532 Miskolc, Győri kcpu I49.

irányítási rendszere megfelel 3yiz<sá|at atapiátkéwzőszabűny követelményeinek
a következő alkalmazási területen:

átdános-, cá-, anyagm ozgató, tömörcégüz.gáló_ es méretellenőrző sépek,
üzemi arryagmozgatő rendszerekterryezéseesfőválalkozásban tőrténő kivitelezése

Managements;rstem der Firma erfüllt die Arrforderungen der bei Priifung im Grunde genommenen Norm
in den nachfolgenden Arrwendun5bereichen:

Maschinen, Sondernaschinen, Dichtepriifarrlagen und MeRanlagen, Fördermaschinen,
Logistik und Fördercystemen, Planung und Arsil[ihrung als Hauptunternehmer

4 yiz<gálat alapiátképqő vabványl die bei Prűung im Grunde genolTlmene Norm:

MSZ EN lSO l400 I :20l 5 (ISO I400I :20l5)
Aanúsításiokirat érvényes/ Das Zertifikat istgültigvon _ bis:2020.05. U. -2023.05.03.

Ezaanúsítrány az ECM átal évente kiadott fenntartási határozatd egütt érvényes.
Dieses 7ertlfilat ist 8ülti8 mit iiihrlich ausgegebenem ArrfbehaltungsbeschluB der ECM GmbH.

A tanúsí6si okirat szárnal Nummer des Zertiíikates: EMS,-452BO
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