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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Τ.Ε.Ο) 

 ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ(ΣΑΠ) 
ΒΚΤΕΟΤΟΠ 

1) Στην Λευκόβρυση Κοζάνης, σήµερα την   , κατόπιν ειδικού ελέγχου για την εκ 
των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ στο όχηµα µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Εργοστάσιο κατασκευής (Μάρκας) : 
β) Εργοστασιακού τύπου / Εµπορικής ονοµασίας :  
γ) Αριθµός πλαισίου (VIN) :  
δ) Είδος οχήµατος : 
ε) Αριθµός αξόνων :     
1ος άξονας:    2ος άξονας:     
3ος άξονας:    4ος άξονας:  
στ) Τύπος συστήµατος πέδησης : Αµ. Πνευµατικός 
ζ)  Αριθµός κυκλοφορίας :       

2) ∆ιενεργήθηκε τεχνικός έλεγχος του συστήµατος πέδησης βάση τα σηµεία ελέγχου των 
κεφαλαίων 2000-3000-4000 «Σύστηµα Πέδησης» παρ.3, της υπ’ αριθµ Υ.Α 44800/123/85 όπως 
ισχύει, κατά τον οποίο δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.  
3) ∆ιενεργήθηκε έλεγχος επαλήθευσης ότι το ανωτέρω όχηµα είναι το περιγραφόµενο στην 
άδεια κυκλοφορίας του και στην : 

α) Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης του εξουσιοδοτηµένου τεχνίτη :  
β) Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας του εξουσιοδοτηµένου επιθεωρητή: 
γ) Ότι το Σύστηµα Αντιεµπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ) που περιγράφεται και απεικονίζεται στις 

ανωτέρω βεβαιώσεις, στο αναλυτικό σχεδιάγραµµα και την αριθµ:   έγκριση τύπου 
της 71/320 Οδηγία Ε.Ο.Κ, έχει τοποθετηθεί στο όχηµα, τα δοµικά του στοιχεία, που είναι οπτικά 
προσπελάσιµα, αναγνωρίστηκαν στο όχηµα και οι προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούν 
δηλώνοντας κανονική λειτουργία του συστήµατος. 
4) Βασικά στοιχεία ΣΑΠ: 
Α. Κατασκευαστής ΣΑΠ : 

Β. Ονοµασία / µοντέλο ΣΑΠ : 

Γ. Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, EBS κ.τ.λ) : 

∆. 
∆ιαµόρφωση ΣΑΠ (configuration)   
Αρ. αισθητήρων (S)/ διαµορφωτών (Μ) (π.χ 4S/2M, 4S/4M, 6S/3M 
κ.λ.π) 

: 

Ε Τρόπος ελέγχου αξόνων : 

Ε.1 1ος  άξονας ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   

Ε.2 2ος  άξονας ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   

Ε.3 3ος  άξονας ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   

Ε.4 4ος  άξονας ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   

 

5) Το όχηµα αποτελεί µέρος συνδυασµού οχηµάτων (συρµού) µε ενιαία άδεια κυκλοφορίας και 
συνδυάζεται µε    (αναγρ. το είδος του οχήµατος βάσει της 1.δ) για το 
οποίο έχει εκδοθεί η από ΒΚΤ.( αναγράφεται κατά περίπτωση)   
 
Οι βεβαιούντες  Ο Ελεγτής      Ε.Π 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ΚΤΕΟ 
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