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Uvolnění do provozu

Číslo vozu: Číslo zakázky: Zkratka dílny:

Držitel / ECM: Číslo zakázky zákazníka: Vytvořeno dne:

Datum vstupu: Datum výstupu: Provedený stupeň údržby:

Rastr na dohodu pro vozy nezpůsobilé provozu dle RIV:

Staré číslo vozu: Vlastní hmotnost:
kg

Způsob: Cyklus: Datum: Prodloužení:
Revize

Revize brzdy

Lhůta

Údaje o cisterně/jímce (včetně zkoušky cisterny/jímky):
RID ne RID bez tlaku P L A

Datum zkoušky: Datum příští zkoušky: Č. cisterny/jímky: Registrační č.: Kód cisterny:

Typ konstrukce podvozku: 1. 2. 3.

Označení ložného zboží
Označení jednotlivého 
ložného zboží:

Označení sběrného ložného 
zboží Listovnice Žádný nebezpečný náklad 

podle RID

Brzda
Typ brzdy: Typ konstrukce brzdového rozvaděče: Brzdový válec: Stavěč odlehlosti zdrží:

Brzdové 
hmotnosti:

Přestavovací 
hmotnost: t Prázdný: t Ložený: t Autom. brzdění podle zatížení: 

max. t

Jiné specifikace (podle zadání ECM):

Výše uvedené údaje souhlasí s vlastnostmi vozu a nápisy, umístěnými na voze. Veškeré práce byly provedeny řádně. Provozní bezpečnost je daná.  
 Tímto potvrzujeme, že tento vůz opustí náš závod podle příslušných zákonů a nařízení, v souladu s příslušnými předpisy držitele a RID (pokud se hodí).

E-mail: Telefonní číslo: Číslo faxu: Jméno (odpovědného pracovníka):

Nosná pružina (klíčové číslo podle VPI):

Zátěžová tabulka:
Hvězdičky

S

SS

120 Ano Ne

Dodatečný rastr:

km/h

km/h


VPI-EMG 01-4.11 Příloha 15-1 | Stav: 15.07.2022
Překlad: 29.07.2022
9.0.0.2.20101008.1.734229
Uvolnění do provozu
Číslo vozu:
Číslo zakázky:
Zkratka dílny:
Držitel / ECM:
Číslo zakázky zákazníka:
Vytvořeno dne:
Datum vstupu:
Datum výstupu:
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Rastr na dohodu pro vozy nezpůsobilé provozu dle RIV:
Staré číslo vozu:
Vlastní hmotnost:
kg
Způsob:
Cyklus:
Datum:
Prodloužení:
Revize
Revize brzdy
Lhůta
Údaje o cisterně/jímce (včetně zkoušky cisterny/jímky):
Datum zkoušky:
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Kód cisterny:
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Označení ložného zboží
Brzda
Typ brzdy:
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Autom. brzdění podle zatížení: max.
t
Jiné specifikace (podle zadání ECM):
Výše uvedené údaje souhlasí s vlastnostmi vozu a nápisy, umístěnými na voze. Veškeré práce byly provedeny řádně. Provozní bezpečnost je daná. 
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