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. objednávky: 2006.0741

Objednatel: EURO SECURITY PRODUCTS 
Hyacintová 20 
10600 Praha 10 

eskoslovenská republika 

Rozsah objednávky: Zkouška obušk
Dle:

TR „Einsatzstock, kurz und lang“ 
(Tech. sm rnice „Obušek, krátký a dlouhý“) 
Stav duben 2006 

vydaná Policejním technických institutem Policejní akademie, 
Münster

Zkoušený objekt: Vzorek obušku: 
Typ
ESP Hardened Police Baton 

Provád cí výkres dle TR: krátký-výsuvný 

Datum zkoušky: 11.-12.2006

Tento zkušební protokol má celkem 2 strany a 0 p íloh.

Výsledky zkoušek se týkají výlu n  zkoušených p edm t .

Tento zkušební protokol nesmí být bez souhlasu MPA rozmnožován i jiným zp sobem
zve ej ován, a  již jako celek i jen áste n .
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Výsledky zkoušky: 

Technický požadavek 
dle TS 

Požad. hodnota dle TS Výsledek zkoušky Poznámka 

3.1
3.1.1
Rázová pevnost/ Zkouška 
maximálním zatížením 

Trvalá deformace pod 5 mm p i
rozp tí 120 mm 

Žádné zlomení, trhání i t íšt ní

P i +70 C: spln no 

P i -20 C: spln no

-

3.1.2
Rázová zkouška se zatížením 
v souladu s ur ením 

Nadále funk ní, zasunutelný / 
vysunutelný 

P i +70 C: spln no 

P i -20 C: spln no

*

3.2
Zkouška pružnosti 

Dráha ohybu 
< 100 mm 

spln no *

3.3
Chování p i ho ení

F1
K1

F1: spln no
K: spln no

Žádná signifikantní tvorba kou e
Žádné odkapávání 

3.4
Chování p i p sobení chemikálií 
ve spojení s rázovou zkouškou 
dle 3.1.1 
pak pádová zkouška ze 2 m 

Žádné zlomení, trhání i t íšt ní spln no -

3.5
Chování p i p sobení teplot 
7 dní/70 C

Nadále funk ní, zasunutelný / 
vysunutelný 

spln no *

3.6
Odolnost v i pov trnostním 
vliv m

Nadále funk ní, zasunutelný / 
vysunutelný 
Navíc žádné signifikantní zm ny 
barvy 

spln no *

3.7
Odolnost v i korozi 

Žádná rozpoznatelná koroze. 
Nadále funk ní, 25 x zasunutelný 
/ vysunutelný 

spln no *

3.8
Minimální síla p i aretaci Obušek se nesmí zasunout 

spln no -

Výsledky zkoušky 
Obušek 

ESP Hardened Police Baton 
* Zasunutí rukou bez v tšího vynaložení síly p ed a po pokusu nebylo možné 

Celkový výsledek: 

Technické požadavky zkoušky dle TS „Obušek, krátký a dlouhý verze Duben 2006, odstavec 
3 „Technické požadavky“ byly z hlediska zde definovaných zkušebních parametr  a 
požadovaných zadání formáln  spln ny.
Konstruk ní požadavek dle TS odst. 2.1.1 „Konstruk ní požadavek - obušek, krátký, 
výsuvný“ na areta ní mechanismus není z d vodu jiného konstruk ního provedení 
areta ního mechanismu spln n. Totéž platí pro zesílení na špi ce obušku. 

Garbsen, dne 21.12.06 

Dipl.-Ing. Witte 
vedoucí projektu 

Otisk razítka: 
Institut pro zkoušky materiál

pro materiály a výrobní 
technologie 

MPA Hannover 
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