
Datum

Referentienummer

Installateur

Naam

Adres

Postcode  + Plaats

Land

Telefoonnummer

E-mail

      Voorstuwingsmotor        Generatorset 

Type *

Serienummer *

Generatornummer * Alleen bij een generatorset

Eigenaar

Naam *

Adres *

Postcode  + Plaats *

Land *

Telefoonnummer *

E-mail *

  Keerkoppeling        Hekaandrijving

Type *

Reductie *

Serienummer *

Bij twee motoren   Bakboord       Stuurboord

Schroef

Type *                        

Aantal bladen *                                            

 Diameter x spoed *

Schroefas

Diameter *                        mm

Flexibele koppeling *    Ja      Nee                               Model

Stuwdruklager *    Ja      Nee                              Model

Scheepsinformatie

Naam schip * Lengte o.a.* m

Thuishaven Lengte w.l.* m

Bouwer Breedte w.l.* m

Toepassing

Diepgang m Waterplaatsing ton

Toepassing * Anders:

Materiaal romp Anders:

Type

Installatieformulier  
Voortstuwingsmotor / generatorset

Vul voor garantie dit formulier volledig in en stuur deze naar: installationforms@vetus.com    

*Deze gegevens moeten worden ingevuld.
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Motorinstallatie

Indrukken dempers

BB   Voor    Achter SB   Voor   Achter

Staat de motor in lijn met de schroefas?    Ja      Nee                              

Inbouwhoek minder dan 15°?    Ja      Nee                              

 Wordt bij inschakelen de juiste stand van de keerkoppelingschakelarm bereikt?    Ja      Nee                              

Brandstofsysteem

Zuigleiding Lengte m Diameter mm

Retourleiding Lengte m Diameter mm

Waterafscheider Merk Type

Beluchtingsleiding Diameter mm

Brandstoftank Materiaal    RVS      Kunststof       Anders:                               Inhoud

Koelsysteem

  Interkoeling      Kielkoeling

Aanzuigleiding Lengte m Diameter mm

Waterfilter Merk Type

Suppletietank   Ja      Nee

Boiler   Ja      Nee

Is het koelsysteem ontlucht?   Ja      Nee

Motoroliepeil OK?   Ja      Nee

Uitlaatsysteem

Uitlaatleiding Lengte m Diameter mm

Waterlock demper Merk Type

Niveau uitlaat injectiebocht   Boven de waterlijn      Onder de waterlijn                              

Beluchter   Ja      Nee                             

Zwanenhals   Ja      Nee                             

Elektrisch systeem

Boordspanning Volt

Draaddoorsnede accukabels mm2

Is de startaccu aangesloten op het boordnet?   Ja      Nee                           

Elektrische scheiding door

Fout herstel uitgevoerd m.b.v. EDR?   Ja      Nee                          

Keerkoppelingsolie

Merk Type

*Deze gegevens moeten worden ingevuld.
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Installatie

Toegankelijkheid *                        

Grootte van de luchtdoorvoer *      cm2



Conclusie proefvaart

  Geslaagd       Niet geslaagd

Opmerking:

Voeg hier uw foto(s) toe of stuur deze afzonderlijk in.

  Geaccordeerd door werf/installateur   

Datum Plaats

Naam E-mail

  Hierbij geef ik toestemming mijn gegevens op te slaan en te gebruiken om contact met mij op te nemen.

Proefvaart

Stationair toerental * omw./min.

Maximaal toerental belast * omw./min.

Maximaal toerental onbelast * omw./min.

Topsnelheid * knopen

Testduur * minuten

Omw./min. maximaal

Uitlaattemperatuur °C

Inlaattemperatuur °C

Motortemperatuur °C

Turbodruk bar

Uitlaat-tegendruk millibar

*Deze gegevens moeten worden ingevuld.
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