ŽIADOSŤ O TESTOVANIE HISTORICKÉHO VOZIDLA
(TENTO FORMULÁR MUSÍ BYŤ VYPLNEN Ý A PODPÍSANÝ MAJITEĽOM VOZIDLA)

Týmto žiadam o testovanie nižšie popisovaného historického vozidla.

Číslo preukazu historického vozidla (vyplní komisia):

platí do:

Držiteľ vozidla: …………………………………………… rodné číslo: ……………………………….
Adresa: ….………………………………………………………………………………………………..
Telefón: ………………….. mobil: …………………….fax: …………………….mail: ……………….
Člen klubu: ……………………………………………………………………………………………….
EČ/ZEČ: ………………….druh vozidla: …………………………………..rok výroby: ………………
Výrobca: ………………………………………………………………………………………………….
Výrobná značka/typ/model: ………………………………………………………………………………
Kód vozidla VIN: …………………………………………..v.č. podvozka/rám: ………………………..
v.č. karosérie: ……………………………………………….v.č.. motora: ………………………………
Podvozok/rám - výrobca: …………………………………..typ: ……………….….rok: ………………..
Motor
- výrobca: …………………………………..typ: …………………..rok: ………………..
vŕtanie/zdvih (mm): ……………………..zdvihový objem(cm 3 ): ……....… počet valcov: ……………..
výkon (kW/k/ot.min.): …………………..princíp činnosti (2t/4t): …………palivo: …………………….
chladenie: ………………………………..iné: ……………………………………………………………
Karoséria – výrobca: ……………………………………..druh: …………………..rok: ………………..
počet miest (ks): na sedenie: …………. státie: ………..lôžok: …………….farba: ……………………..
Rozmery (mm): dľžka: ………………..šírka: ……………………………..výška: ………………………
rázvor: ………………rozchod: vpredu: …………………vzadu: ………………………
Hmotnosť (kg): pohotovostná: ………………..užitočná: …………………celková: …………………….
Tlak náprav (kg): predná …………………………zadná: ..……………………………………………….
Nápravy: počet náprav (ks): …………….poháňaná (ks): …………………………………………………
Kolesá, pneumatiky: druh kolies: …………………………..počet náhradných kolies: ………………….
Rozmer ráfov: …………………………………………rozmer pneumatík: ……………………………..
Brzdy (áno/nie): prevádzková:………..parkovacia: …………núdzová: ……….odľahčovacia: …………
Druh: ……………………………………………………… iné: …………………………………………
Maximálna rýchlosť (km.h-1 ): ……………………..spotreba paliva (ČSN,DIN,EHK): …………………
Spojovacie zariadenie: …………………………………………………………………………………….
Celková hmotnosť prívesu (kg): brzdený: ……………………….nebrzdený: …………………………..
Elektrické zariadenie: napätie (V): ……..ukostrený pól: ………..spúšťač: ……………………………..
Hlučnosť vozidla: stojace: …………… za jazdy: ………………………………………………………
Iné údaje: …………………………………………………………………………………………………

1. Podvozok/rám:
ako a kde je identifikácia: ………………………………………………………………………
je rám pôvodný ( áno/nie): ……………………………………………………………………..
2. Karoséria:
je karoséria pôvodná (áno/nie): …………………………………………………………………..
ako a kde je identifikácia: ………………………………………………………………………..
uveďte zmeny: ……………………………………………………………………………………
3. Motor:
je motor pôvodný (áno/nie): ………………………………………………………………….. …
ako a kde je identifikácia: ………………………………………………………………………..
uveďte zmeny: ……………………………………………………………………………………
4. Zapaľovanie typ – (magneto, batériové zap.): ………………………………………………………
uveďte zmeny: …………………………………………………………………………………….
5. Palivová sústava: karburátor značka/typ: ……………………………………………………………..
doprava paliva: ……………………………………………………………………………………..
uveďte zmeny: ………. …………………………………………………………………………….
6. Prevodovka: typ, počet stupňov, je pôvodná ?: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
7. Brzdový systém: druh bŕzd, počet brzdených náprav, systém pôvodný ?: ……………………………
………………………………………………………………………………………………………….
6. Kolesá: ráfy – pneumatiky ( typ, rozmer, zodpovedajú pôvodnej špecifikácii ?: ……….……………..
………………………………………………………………………………………………………….
9. Interiér:
je interiér a prístroje tohoto vozidla pôvodný ? (áno/nie): …………………………………………..
uveďte zmeny: ………………………………………………………………………………………..
10. Osvetlenie:
systém osvetlenia (elektrické, acetylénové alebo iné): ……………………………………………….
výrobca, značka: ……………………………………………………………………………………..
uveďte zmeny: ………………………………………………………………………………………..
11. Výbava a príslušenstvo:
zodpovedá pôvodnej špecifikácii ? (áno/nie): ……………………………………………………….
uveďte zmeny: ……………………………………………………………………………………….
12. Povinná výbava:
je pôvodná a úplná ? : ………………………………………………………………………………..
uveďte zmeny: ……………………………………………………………………………………….
zodpovedá povinná výbava platnej legislatíve? (áno/nie): … ……………………………………….

