
 Drivmotor

Typ *

Serienummer *

Propeller

Typ *

Antal blad *

 Diameter x stigning *

Propelleraxel

Diameter * mm

Flexibel koppling *   Ja     Nej                              Typ

Axiallager *   Ja     Nej                               Typ

Installationsblankett 
Elektrisk drivning

Installation

Tillgänglighet *

Är motorn i linje med kardanaxeln / akterdriften? *   Ja     Nej           

Batteribank

Typ * Nummer *  Underspänningsskydd      Ja     Nej      

Total kapacitet (C20 EN) *

Serie nummer

1. 4. 7.

2. 5. 8.

3. 6. 9.

*Denna information måste fyllas i.
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Användning

Djupgång m Vattenförflyttning ton

Användning * Övrigt:

Material skrov Övrigt:

Typ

Datum

Referensnummer

Installatör

Namn

Adress

Postnummer + Ort

Land

Telefonnummer

E-post

Ägare

Namn *

Adress *

Postnummer + Ort *

Land *

Telefonnummer *

E-post *

Fartygsinformation

Fartygets namn * Längd o.a. * m

Hemmahamn Längd w.l. * m

Byggnadsvarv Bredd w.l. * m

För garanti ska denna blankett fyllas i fullständigt och skickas till: installationforms@vetus.com  



Torrtest

Standby (neutral växel) A V

Framåt tomgång A V

Framåt Max (eko) A V

Framåt Max (normal) A V

Framåt Max (effekt) A V

Sea trail

Standby (neutral växel) V

Framåt Max (eko) A V km/h

Framåt Max (normal) A V km/h

Framåt Max (effekt) A V km/h

Batterikabel

Ledartvärsnitt * mm2

Längd positiv kabel * m Längd neutral kabel * m

Sugledningens kylsystem

Längd m Diameter m

Slutsats torrtest / havtest

  Godkind       Misslyckad

Anteckning:

Jag försäkrar härmed, genom att kontrollera artiklarna nedan, att de har delats och förklarats för kunden:

Lägg till dina foton här eller skicka in dem separat.

  Ägarmanual, regelbundet underhålls- och säkerhetsinformation.

  Förklara vikten av underhåll och aktivering av garantin

  Förklarade och demonstrerade motorns och motorns LED-indikationer.

  Instrumentbrädesinstrument och larmindikationer.

  Batteriets huvudströmbrytare och säkring.

  Nyckelbrytare och kontrollspak.

  Laddningsinstallation (landanslutning, laddare, växelriktare).

  Garantivillkor och villkor.
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*Denna information måste fyllas i.

  Godkänt av varv/installatör

Datum Ort

Namn E-post

 Jag ger härmed tillåtelse att mina uppgifter lagras och används för att kontakta mig.
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