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MINISTER INFRASTRUKTURY
MINISTER OF INFRASTRUCTURE

ul. Chałubińskiego 416, PL-00-928 Warszawa

ZAWTADOMIENIE

COMMWICATION

dotyczące:|l
concerning:

Ezo

ILPPR9I.1LL Cru4NTED

ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL EXTENDED
/LPPR9VAL REFUSED
LPPROT.AL WITHDfu4WN

PRODAETIEN DEFINrc
typu wyposażeruado zasilania gazęmciekłym (LPG) na podstawie Regulaminu nr 67
of a type of LPG equipment pursuant to Regulation No. 67'

Nr rozszerzerua: 7
Extension No.:

Nr homologacji: E20 67R-010703
Approval No.:

Elementy wyposażenia do zasilania LPG:
LP G equipment considered :
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Eleetreftie eefttrel unit

@
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Zespół filtra

LPGJilter

LPG

unit

typu FL01 wersja FL01, FL01K, FL01Y, FL01C, FL0IS orazland
FL01p, FL01KP, Fl,olyp, FLolCP, FLolSP
Ape

Nazwa handlowa lub marka
Trade name or mark

wytwórcy

Nazwa i adres
Manufacturer's name and

address

version

ZWM Czaja, EMMEGAS, FORCARS, APOLO,
KING, ALEX, AUTO-MIX, ELPIGAZ,
EUROPEGAS, PALACAR, LPGTech, MMO,
MIMAR, PARTIIER" GOMET, LECHO,
GASITALY, DIGITRONIC, MEMTEX, PROECO,
UI\IGAS, TA, VERSUS, SETALTAS
Z*Jad Wyrobów Metalowych CZAJADanuta Czaja
ul. Hufiricza4,44-310 Radlin

występuje)

Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile
nie dotycry
If applicable, name and address of manufacturer's representative N/A

6

Data przedstawienia do homologacji: 31.05 .2011
Submitted for approval on :

Placówka techniczna odpowiedzialnazaprzeprowadzatie
badan homologacyj nych:
Te c hni c al s erv i c e r e sp o ns i bl e for c onduc tin g appr ov al t e s t s :
-213 -

wYDzIAŁ TRANSPoRTU
PoLITECHNIKI Śl.q,snnr
ul. Krasińskiego 8,
PL-40-019 Katowice

E20-67R-01 0703Ex7
Data sprawo zdania wydane go przez tę placówkę : 3 0.0ó.20
Date of report issued by that service:

1
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Numer sprawozdania wydanego przeztę placówkę: U_668/RT 21201111
Number of report issued by that service:

Homologacja: ffirozszenzonakofntęłe]l
Approval: gM@ŁxtendedAęłłłłdrałn
l0

Powód (Powody) rozszerzenia homologacji (o ile wysĘpują): wprowadzenie nowych marek lub
nanr handlowych dla wsrystkich wersji zespołu filtra
Reason(s) of extension (if applicable): introduction of a new trade name or markfor all
*o:"t of LPG ftlter unit
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OO-928 Warszawa
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1 1. 08.

2011
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Dokumenty załączone do wysĘlienia o homologację lub jej rozszęrzetie sądostępne na Ędanie
The documents filed with application or extension of approval can be obtained upon request
Opis technicrry wrazz rysunkami
Technical des cription and dravvings
Sprawozdanie z badań nr: U-6ó8/RT 2 D0lIl
Test report No.

1

NĘotrzebne slaeślić

Strike outwhat does not apply
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