
(miejscowość i data)

WNIOSEK O ANEKS
DO WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI

SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM 

SERIA: NUMER:

Niżej podpisany zaświadcza, że w pojeździe:
0.1 Marka:
0.2 Typ, wariant, wersja pojazdu:
0.3 Kategoria pojazdu:
0.4 Cecha identyfikacyjna pojazdu:
0.5 Rok produkcji pojazdu:
0.6 Numer rejestracyjny pojazdu:

      

LP Wymienione homologowane elementy
(wypełnić tylko wymienione elementy instalacji)

Numer świadectwa homologacji
wg Regulaminu EKG ONZ nr 67

1 Parownik E 67R-01
2 Zawór odcinający E 67R-01

3
Zbiornik nr

Nr TDT
E

67R-014 Wielozawór E

67R-015 Gazoszczelna obudowa

E 67R-016 Wlew paliwa

E 67R-017 Elektroniczna jednostka sterująca

E 67R-018 Wtryskiwacz gazu

E 67R-01Filtr gazu LPG9

E 67R-0110 Czujnik ciśnienia

E 67R-0111 Przewód giętki

E

67R-01

b) przeprowadzono następujące czynności obsługowe i regulacyjne:
sprawdzenie szczelności układu LPG
regulacja instalacji

Inne:

c) osignięto przy zasilaniu gazem następujce wyniki emisji toksycznych składników spalin:
CO/HC przy prędkości obrotowej biegu jałowego (%/ppm):
CO/HC przy podwyższonej prędkości obrotowej biegu jałowego (%/ppm):
oraz współczynnik nadmiaru powietrza Lambda, odpowiednio:

/
/
/

Dane zakładu montującego, dokonującego zmiany w kompletacji instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem,
łącznie z numerem przydzielonym w wykazie zakładów montujcych instalatora

Rozszerzenie: Pozycja:

.........................................
(pieczęć zakładu montującego) (imię i nazwisko, stanowisko i podpis pracownika montującego instalację)

wyposażonym w instalację przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem LPG:
a) dokonano wymiany na następujce elementy instalacji objęte oddzielnymi świadectwami homologacji typu,
wyszczegółnione w rozporządzeniu ministra właściowego do spraw transportu wydanym na podstawie art. 66 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, zpóźn. zm.):

ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca

.........................................
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