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Při provádění technických a evidenčních prohlídek automobilů OPEL občas vznikají
dotazy a pochybnosti při posuzování nesouladu typu motoru uváděného v TP (oRV ll) a
typem motoru vyraŽeným na bloku motoru.
Pro objasnění uvádím , Že již od náběhu modelu Astra H (0212004) začal OPEL vyuŽívat
různévýkonové verze bez rozlišenítypu motoru vyraŽeného na bloku motoru. V interní
homologačnídokumentacije sice typ motoru rozlišen posledním písmenem (na 6. pozici
typu motoru), ale na bloku motoru (ktený je pro obě/všechny výkonové verze identický)'
je vŽdy vyraŽen kód ýpu motoru pro nej/silnější verzi. Jako příklad uvádím u modelu
Astra J typ motoru A17DTR o uýkonu 96 kW, A17DTJ o výkonu 81 kW a A17DTL o
výkonu 74 kw, které mají ale ve všech případech na bloku motoru vyraŽen kód typu
motoru Aí7DTR (viz přiloŽený seznam značenítypu motoru automobilu Astra J a
lnsignia). od přechodu na nový tisk TP přímo zdatabáze CoC (1.1.2011) je uŽ vTP
vyznačený typ motoru v souladu s číslemtypu motoru vyraŽeným na bloku motoru.
Dovoluji si proto poŽádat kontrolní orgány o shovívavost v případech zjištěnínesouladu
posledního znaku typu motoru, neboť se bude jednat o právě popisovaný případ.
V případě potřeby zároveň zdvořile Žádám magistráty a dopravní úřady o laskavou
opravu typu motoru v TP nejenom pro zmíněnémodely, ale pro celou modelovou řadu
automobilů OPEL.

Za případně zjištěný nesoulad typu

motoru se tímto všem zúčastněnýmjménem
akreditovaného zástupce výrobce upřímně omlouvám a předem děkuji za Vaše laskavé
pochopení a ochotu ke spolupráci při fiednání nápravy.
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