
                              LTA POLONIA Monika Wojtala
Ul. Pakosz 53, 25-046 Kielce ...................................................

 (pieczęć instalatora)              

WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI 
PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU  DO ZASILANIA GAZEM 1),2)

LTA POLONIA IMPORT EXPORT Monika Wojtala, ul. Pakosz 53, 25-046 KIELCE

Niżej podpisany ………………………....................................................................................... zaświadcza, że pojazd: 
(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej przez instalatora do podpisywania wyciągów)

0.1. marka:
0.2. typ, wariant, wersja pojazdu:3)

0.4 kategoria pojazdu:
0.5. cecha identyfikacyjna pojazdu:4)

0.6. rok produkcji pojazdu:
0.7. numer rejestracyjny pojazdu:5)

        wyposażony w instalację przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem LPG/CNG 6)                                        , 
zamontowaną zgodnie  z udzielonym świadectwem homologacji numer: PL*0007*00/G, z dnia 28 grudzień 2000 r.:

a) posiada  następujące  elementy  instalacji  objęte  oddzielnymi  świadectwami  homologacji  typu,  wyszczególnione 
w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw transportu wydanym na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.):

Lp. Wszystkie homologowane elementy instalacji
Nr świadectwa homologacji według:
Regulaminu EKG ONZ nr 67  
Regulaminu EKG ONZ nr 110

1. Reduktor                    nr
2. Samoczynny zawór odcinający parownika
3. Wielozawór
4. Gazoszczelna obudowa osprzętu zbiornika
5. Wlew paliwa
6. Zbiornik
7. Elektroniczna jednostka sterująca
8. Czujnik ciśnienia i /lub temperatury
9. Przewody elastyczne 

10. Zespół filtra gazu
11. Inne
12 Inne
13 Inne

b) jest  wyposażony  w  zbiornik  wyszczególnionego  w  lit.  a  w  tabeli  w  lp.  6,  do  którego  dołączono  protokół 
nr  ...................................................................................  z  badania  odbiorczego  wraz  z  decyzją  organu 
Transportowego Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację tego zbiornika,

c) osiąga przy zasilaniu gazem następujące wyniki emisji toksycznych składników spalin:7)

CO / HC przy prędkości obrotowej biegu jałowego (% / ppm)8): ......................................./......................................
CO / HC przy podwyższonej prędkości obrotowej biegu jałowego (% / ppm)8): .........................../..........................
oraz współczynniki nadmiaru powietrza λ odpowiednio 8): .........................................../...........................................

Niniejszy wyciąg stanowi podstawę do dokonania odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

(podpis osoby upoważnionej przez instalatora do 
podpisywania wyciągów)

(miejscowość, data)

Dane zakładu montującego łącznie z numerem przydzielonym w wykazie zakładów montujących instalatora.9)

(Pieczęć zakładu montującego) (Imię i nazwisko, stanowisko i podpis pracownika montującego instalację)
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