
Silnik główny

Typ *

Numer seryjny *

Oś śruby

Typ *                        

Ilość łopatek *                                            

 Średnica x skok *

Wał śruby

Średnica *                        mm

Sprzęgło elastyczne *    Tak      Nie                               Typ

Łożysko oporowe *    Tak      Nie                             Typ

Formularz instalacji 
Napędelektryczny

Instalacja

Dostęp *                        

Czysilnik jest ustawiony w jednejlinii z wałemnapędowym / napędemrufowym? *        Tak      Nie          

Akumulatory

Typ * Ilość *  Zabezpieczeniepodnapięciowe      Tak      Nie      

Pojemnośćcałkowita(C20 EN) *

Numerseryjny

1. 4. 7.

2. 5. 8.

3. 6. 9.

*Tę informację należy wypełnić.
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Zastosowanie

Zanurzenie m Wyporność ton

Zastosowanie * Inne:

Materiał kadłuba Inne:

Typ

Data

Numer referencyjny

Instalator

Nazwisko

Adres

Kod pocztowy + Miejscowość

Kraj

Numer telefonu

E-mail

Właściciel

Nazwisko *

Adres *

Kod pocztowy + Miejscowość *

Kraj *

Numer telefonu *

E-mail *

Informacje dotyczące jednostki pływającej

Nazwa jednostki pływającej * Długość całkowita * m

Port macierzysty Długość w linii wodnej * m

Budowniczy Szerokość w linii wodnej * m

Dla celów gwarancji proszę dokładnie wypełnić ten formularz i wysłać go do: installationforms@vetus.com    



Test na sucho

Trybczuwania (biegneutralny) A V

Biegjałowy (do przodu) A V

Maksymalnydo przodu (ekonomiczny) A V

Maksymalny do przodu (normalny) A V

Maksymalny do przodu (mocny) A V

Próba morska

Trybczuwania (biegneutralny) V

Maksymalnydo przodu (ekonomiczny) A V km/h

Maksymalny do przodu (normalny) A V km/h

Maksymalny do przodu (mocny) A V km/h

Kabel akumulatora

Przekrójprzewodu * mm2

Długośćkabladodatniego* m Długośćprzewoduneutralnego (“zerowego”) m

Układchłodzenialiniissącej

Długość m Średnica m

Wnioski po teście na sucho/próbie morskiej

  Zaliczony       Niezaliczony

Uwagi:

Oświadczam, sprawdzającponiższepozycje, żezostały one udostępni oneiprzedstawioneklientowi:

Dodaj tutaj swoje zdjęcie(a) lub prześlij je osobno.

  Instrukcjaobsługi, regularnakonserwacjaiinformacjedotycząc
ebezpieczeństwa.

  Wyjaśnienie, jak ważna jest konserwacjaiaktywacjagwarancji.
  Wyjaśnionoizademonstrowanodziałaniesilnikaorazwskazani

adiod LED silnika.

  Instrumentynadescerozdzielczejiwskazaniaalarmów.
  Głównywyłącznikakumulatoraibezpiecznik.
  Panel przełącznikakluczykowegooraz joystick
  Instalacjaładująca (podłączenielądowe, ładowarka, falownik).
  Warunkigwarancji.
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*Tę informację należy wypełnić.

  Zatwierdzone przez inspektora serwisu

Data Miejscowość

Nazwisko E-mail

  Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych i wykorzystywanie ich do kontaktu ze mną.
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