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ZKOUŠKY TRAKTORŮ OECD 
 

Státní zkušebna strojů a.s. (dříve SZZPLS, a.s.), působí od roku 1988 v 
mezinárodním systému úředního zkoušení traktorů podle kódů OECD. 
Zkoušky podle kódů OECD jsou zaměřeny na ověření funkčních 
vlastností zemědělských a lesnických traktorů, ochranných konstrukcí 
ROPS & FOPS zemědělských a lesnických traktorů a teleskopických 
manipulátorů. Testy jsou vydávány v angličtině a schvalovány 
koordinačním centrem OECD v Římě. 
 
 
NORMALIZAČNÍ KÓDY OECD PRO ÚŘEDNÍ ZKOUŠKY 

• Code 2 – technické parametry; 

• Code 3 – ochranné konstrukce ROPS zemědělských a lesnických traktorů (dynamická zkouška); 

• Code 4 – ochranné konstrukce ROPS zemědělských a lesnických traktorů (statická zkouška); 

• Code 5 – měření hluku na místě řidiče zemědělských a lesnických traktorů; 

• Code 6 – vpředu montované ochranné konstrukce ROPS úzkorozchodných zemědělských a lesnických traktorů; 

• Code 7 – vzadu montované ochranné konstrukce ROPS úzkorozchodných zemědělských a lesnických traktorů; 

• Code 8 – ochranné konstrukce ROPS zemědělských a lesnických pásových traktorů; 

• Code 9 – ochranné konstrukce FOPS & ROPS teleskopických manipulátorů; 

• Code 10 – ochranné konstrukce FOPS zemědělských a lesnických traktorů. 

 

 

 

 
AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE 26 ZEMÍ SVĚTA 

Spolupráci zkušeben pro traktory a zemědělské stroje 
řídí sekretariát OECD v Paříži spolu s koordinačním 
centrem v Římě. Traktorových kódů OECD se účastní 26 
zemí z Evropy, Severní Ameriky a Asie: 
Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, 
Francie, Indie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, 
Jižní Korea, Lucembursko, Německo, Norsko, 
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Srbsko, 
Španělsko, Spojené království, Švédsko, 
Švýcarsko, Turecko, USA. 
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VÝHODY ZKOUŠEK PODLE TRAKTOROVÝCH KÓDŮ OECD 
 

� CELOSVĚTOVĚ UZNÁVANÉ SCHVALOVACÍ ČÍSLO 
Schvalovací čísla OECD jsou uznávána ve 26 zemích včetně 4 zemí, které nejsou členy OECD (Čína, Indie, Ruská federace 
a Srbsko). 

� CELOSVĚTOVÁ SÍŤ ZKUŠEBEN 
Zkouškami podle traktorových kódů OECD je v současné době pověřeno 30 zkušeben v Evropě, Asii a Severní Americe. 

� VYSOKÁ DŮVĚRYHODNOST A VZÁJEMNĚ VÝHODNÝ OBCHOD 
Zkoušky provedené v členské zemi jsou vždy ověřovány Koordinačním centrem OECD. Toto zvyšuje u uživatelů 
důvěryhodnost zkoušek a zaručuje soulad výrobců s pravidly a předpisy, které podporují poctivý obchod. 

� BEZPEČNOST OBSLUHY 
Bezpečnost obsluhy je jedním z hlavních pilířů Traktorových kódů OECD. Certifikace odpovídajících ochranných konstrukcí 
chránících při převrácení (ROPS) a ochranných konstrukcí chránících před padajícími předměty (FOPS) přispěla ke snížení 
počtu smrtelných nehod. 

� TRVALÝ ROZVOJ 
Traktorové kódy OECD jsou pravidelně aktualizovány s ohledem na zvyšování úrovně technického provedení, bezpečnosti 
a ochrany životního prostředí. 

� NOVÉ TRHY 
Členská základna zemí, které se zapojují do zkoušení podle Traktorových kódů OECD, se trvale rozšiřuje a přináší nové 
obchodní příležitosti. 

� RŮST EXPORTU 
Členské země, zapojené do zkoušení podle Traktorových kódů OECD, uvádí nárůst vývozu traktorů. 

 
www.oecd.org/tad/tractor 

 

KONTAKT 

Ing. Tomáš Kulhavý  604 900 297  kulhavy@statnizkusebna.cz 

 
 


