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zARLADNí UDAJE o R.EGIsTRAcI ffiffit
B. Datum první registrace voztd|a: Lz.LL.2008 P{um první registrace vozid|a v ČR: Lz. LL. 2oo8
A. Registrační znaěka vozidIa 9510527
c.2'1, a c.2.2'v|astník (příimení a jméno nebo obchodní iméno)
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c.1'1. a c.1.2. Prov.oŽovátel (příjmení a jméno nebo obchodní iméno)
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c.1.3' Místo třValého nebo povoleného pobytu/sídIo

OSTRAVAu 06.L2.zoLo
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Rč/|Č
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RČ/|Č
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TEcHNIc|(Ý PoPIs Voz|DLA ZMENA
ZTP č.:36ó&.9&l ES č.: (7rP\

Druh Vozid|a: NAKIÁDNI AUTOMOBIL
TAIIAČ rrÁvĚsŮ

Kategone vozrdla (z"rat,.a), N3
1ou5,n1 ,nu516 $CAllIA
Typ: R 400 I"&íxl Varianta| MIÁ Verze;

obchodní označenÍ:

ldentiÍikačníóís|o Vozidla íV|N): xLER{pmÚ5221(B2
Výrobce Vozid|a: sca.rb nroE.RIÁND B.v, zwol,I,q EoI.At{DsKo
u,,,oo.". sCÁBÍIA cY AB, slprnrÁI.IE, štÚosxo
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rye DC 13 05

úax' výkon [kW] i P4 ot' lmin']: 294.U1 900

Předpis EHK osN č.;

Korigovany souČlnite| absorpce [m']: 0.6?

VýrobceI

Druh (typ):

VÝrobni cIslo (nástavbv. kabrnV):

,"ru", Bffi
2PoČelm:st:.ce|kem: - S.1.kSezenÍ

MaXimální zatížení střeciry |kg]: 
l m

ce|ko!á [mm]| - dé|ka: s 9.í0

Rozvor [mm]: 3 70O

Rozměry |oŽné p|ochy [mm]: - délka:

Přovozní hmotnost [r.n. 6 9{xl - 8 2m

Největší technicky přípustná i F'2 povoIená hmÓtnost IkE]:

Pg Palivo: NM
P1 zdvih. objem [cm3]: 12 7&

směrnjce EHs/Es č': zmďuc
V7 COo to.km'l:

. 2 s'2.kstání; 0 n-,o,"n.

11 Objem cisterny [ml:

13 - šířka: 2 550 l+.u;st<a:3 s

1 6 . šířka:

Itffxt{t8m0

- brzděného:

- nebzděného:
6ó {log{s000

Největší techTyďp,Ffffi "tT*ffiiTt3$&ápravu lkg]: N. 1 ; N.2; N.3; N'4

Největší svislé statické zatíŽení spojovaciho zařizeni (záVěs/točnice) [kg]:

NejvětŠí technicky přípustnďpovoIená hmotnost přípojného VozidIa Ikg]:

NeiVětŠi lechfickv oř|oustna ' E3 povoiena hmoInosl iizdni souoraw í(oI
TŘIDAG50-x

Ďpojovac| zar|zenl. orun a lyp:

'.1 
zAŤ'rŤt.

Počet naprav. z loho ponáléných:

Ko|a a pneumatiky n" 
".ry!:Jx"$.ood; ťffiryfHÍí3Ys?Ť&

' zz.sxg.oq JosnoR22.s tr,,nmLIzl
2.

3.

4.

NeiwŠsi Ívch|ost Íl.m.n t;ffi oMEjzovAČEM
;;;;';.';,.. o,""".".. 

*o .nas. No 
-pu,kouu"í. No .odlenčovaci: so

Vnější hluk Vozid|a [dB (A)]: U'.J. stojícího / U'2 ot'[min..]: a}.trl .n5 
\)'3.za jŽdy: 79.0

spotřeba pa|iva: - metodika| 26 . při rych|osti [km'h.]:

I.roo km l;

Pomér Vykon/hmotnost lkw.kq l: :, ,, 
MAN 

28 Betarde': NE

Éazení pievodovky (MAN,AUT); .' 
so Hydropohon:

Da'ší Údaie Viz část oeLŠÍ zÁzrunv y:

zAzNAM o scHVÁLENí TEcHNtcKÉ zpŮsoaILosTI voz|DLA
Níže podepsaný potvrzuje, že Vozidlu lnástavběl byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemníCh komunikacíCh.
lV přÍpadě, kdy Je ťechnrcký prúkaz ýydán na Záktadé schváIení technicke zpÚsablosti Jednatlivéha vqzidta,. potvrdÍ t}to přÍs|uŠný orgán státni spráýy a zapíše
Č..J. Rozhodnutí' Pokud seJedná o ť}/pavé schválenl vozidla t 'j, se nezapisuje' U nástavby 5e v přÍpadé q/povéha schváleni napiŠe do ka|onky č, j, čl5lo zrP')

Vozidlo: č. 1
I1.11.2fiS

Nástavba: Č1'

otisk razítka a padpis aprávněné osoby
datum doplněnÍ.
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