
UL. ZAMBROWSKA 4A , 16-001 KLEOSIN
NIP 966-123-43-20

TEL/FAX: 0048 85 664 84 40      e-mail: biuro@autogaz-alex.pl

                                                                                           Data montażu:…………………. 
                                                                                           Godzina: ……………………….

Dane właściciela pojazdu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dane pojazdu: 
Typ: …………………………………………..rok produkcji: ……………………………….
Nr VIN: ……………………………………………………………………………………….
Rodzaj układu zasilania: …………………………………….stan licznika: …………………
Typ gaźnika:…………………………………rodzaj wtrysku benzyny:……………………..

Dane dotyczące osób wykonujących montaż (imię i nazwisko):
Monter przodu: ………………………. Monter tyłu: ……………………………………..
Kierownik montażu: ……………………………………………………………………….

Komora silnika: 
1. Reduktor: 
- zamocowanie (gdzie i jak?)……………………………………………………………….. 
- obieg wody (cyrkulacja?) …………………………………………………………………
2. Elektrozawór:
- zamocowanie ( gdzie i jak?)……………………………………………………………….
3. System elektroniczny Lambda:
- zamocowanie (gdzie i jak?)………………………………………………………………. 
- ochrona przed wilgocią …………………………………………………………………..
- dostęp do bezpieczników i złączy diagnostycznych ……………………………………..
4. Emulator  /przekaźnik :
- zamocowanie ( gdzie i jak?) …………………………………………………………….
- ochrona przed wilgocią …………………………………………………………………
5. Podłączenie elektryczne:
- rodzaj połączeń …………………………………………………………………………
Lutowane ………………..(tak/nie)        Izolowane ……………….(tak/nie)
6. Silnik krokowy:
- pozycja silnika krokowego ……………………………………………………………….
- odległość od mieszalnika………………………………………………………………….

      7. Mikser: 
- zamocowanie:……………………………………………………………………………..
- skuteczność działania …………………………………………………………………….
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Kabina kierowcy: 
Przełącznik benzyna-gaz:
- zamocowanie (jak i gdzie?) ………………………………………………………………
- widoczność ……………………………………………………………………………....
- droga przewodów wiązki elektrycznej …………………………………………………..
- sposób przejścia przez drogę grodziową ………………………………………………..

Przewody:
Miedź fi 6 mm
- czy występują mocne zagięcia ………………………………………………………….
- odległość od układu wydechowego …………………………………………………….
Zamocowanie: 
                       Pętle kompensacyjne ……………………..(tak/nie)
                       Odległość od części ruchomych ………… (cm)
Miedź fi 8 mm
- czy występują mocne zagięcia ……………………………………………………………
- odległość od układu wydechowego ……………………………………………………….
Zamocowanie: 
                       Pętle kompensacyjne ………………    …(tak/nie)
                       Odległość od części ruchomych …………(cm)

Przewody wodne: 
- czy występują zbyt mocna zagięcia ……………………………………………………….
- zaciśnięcie opasek …………………………………………………………………………
- odległość od układu wydechowego ……………………………………………………….
- odległość od części ruchomych …………………………………………………………..
- poziom cieczy chłodzącej…………………………………………………………………

Część ładunkowa i wlew gazu: 
Zbiornik gazu: Bormech/Irene/Stako/Kmbf          rozmiar/średnica: ………../…………… 

      - mocowanie stelaża ……………………………………………………………………….
      - mocowanie zbiornika do stelaża…………………………………………………………
      - śruby cechowane ……………………………….(tak/nie)
      Wielozawór Tomasetto:
       -   czy kompletny …………………………… …(tak/nie)
       -   śruby czy dokręcone ……………………… ..(tak/nie)
       -  mocowanie obudowy wielozaworu …………………………………………………….
       -  czujnik poziomu gazu/rezerwa …………………………………………………………
      Układ wentylacji:
       -  liczba otworów wentylacyjnych ……………………………………………………….
       -  czy jest wymuszony obieg ……………………(tak/nie)
       -  dokręcenie opasek ………………………………………
      Wlew gazu:
       - zamocowanie (jak i gdzie?) …………………………………………………………….
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 Kontrola po pierwszym tankowaniu: 
       - zawór 80% czy odbił …………………………(tak/nie)
       - % zatankowanego zbiornika ………………………….
       - szczelność połączeń fi 6 i fi 8 ………………………………………………………….
      
  Regulacja układu 
        Parametry układu po zaprogramowaniu: 
        - default ……………………………………………………………………..
        - zakres pracy silnika krokowego ……………………………………………..
        - dodatkowe załączone funkcje …………………………………………………
      

 Analiza spalin: 
                                  Bieg jałowy                                                   3000 obr/min
CO
HC
O2
CO2

Próba drogowa (uwagi):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

                                                                                          …………………………………..
                                                                                           Czytelny podpis właściciela
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