Certifikát
Potvrzujeme, že systém managementu společnosti:

První Brněnská Strojírna Velká Bíteš, a. s.
Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš, Česko
byl schválen společností LRQA podle následujících standardů:

AS 9100D (technically equivalent to EN 9100:2016 and JISQ 9100 – 2016)
Tato certifikace byla provedena v souladu s požadavky EN 9104-001:2013
Lloyd's Register of Quality Assurance is accredited under the IAQG ICOP scheme

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Vystaveno v: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Tento certifikát je platný pouze ve spojení s přílohou certifikátu označenou stejným číslem, kde je uveden
seznam certifikovaných míst.
Certifikát vystaven: 01. květen 2016
Datum revize: 24. květen 2018
Platnost certifikátu do: 30. duben 2019
Identifikační číslo certifikátu: 10088355

První certifikát vystaven:
AS 9100 01. květen 2007

Číslo smlouvy: AS 9100 - 0053714
Rozsah certifikace je uplatněn na:
Návrh, výroba, servis a zkoušení pomocných energetických jednotek, proudových, turbovrtulových motorů a
přístrojů letecké techniky. Výroba přesně litých odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltu. Přesné obrábění.
Výroba součástí a montážních podskupin strojních zařízení, nástrojů, nářadí a dekantačních odstředivek a
galvanické povrchové úpravy.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Příloha certifikátu
Identifikační číslo certifikátu: 10088355
Provozovny
Divize přesného lití (DPL)
Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš, Česko

Činnosti

Divize letecké techniky (DLT)
Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš, Česko

AS 9100D

Divize industry (DIS)
Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš, Česko

AS 9100D

První Brněnská Strojírna Velká Bíteš, a. s.
Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš, Česko

AS 9100D

AS 9100D
Výroba kol a lopatek turbodmychadel, rotorové a
statorové lopatky plynových turbín, oběžná a
rozváděcí kola turbínových motorů a pomocných
energetických jednotek. Výroba rozvlákňovacích
hlav pro výrobu skelné vaty a do oblasti
zdravotnictví odlitky kolenních náhrad.
Návrh, výroba, servis a zkoušení pomocných
energetických jednotek, proudových,
turbovrtulových a turbohřídelových motorů,
převodovek letadel, komponentů klimatizačních
systémů letadel, vzduchových startovacích
systémů, přeplňovacích kompresorů pro letecké
pístové motory, expanzních turbín a kompresorů
pro použití v kryogenice a turbínových
průtokoměrů.
Výroba kol a lopatek turbodmychadel, rotorové a
statorové lopatky plynových turbín, oběžná a
rozváděcí kola turbínových motorů a pomocných
energetických jednotek. Výroba rozvlákňovacích
hlav pro výrobu skelné vaty a do oblasti
zdravotnictví odlitky kolenních náhrad.
Návrh, výroba, servis a zkoušení pomocných
energetických jednotek, proudových,
turbovrtulových motorů a přístrojů letecké
techniky. Výroba přesně litých odlitků ze
superslitin na bázi niklu a kobaltu. Přesné
obrábění. Výroba součástí a montážních
podskupin strojních zařízení, nástrojů, nářadí a
dekantačních odstředivek a galvanické povrchové
úpravy.
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