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Kerékpár-helyreállítási lap 

Elvégzett munkák Dátum Dolgozó Érték
Karb.tart. fokozat besorolás Karb.fok.: IS 0 IL IS 1 IS 2

A
Kerékpártengely UT-vizsg. 
keresztirányú rep. 
repedésekre

                IS 3                                                          

B UT kerékkoszorú vizsg. 
keresztirányú repedésre                 

R MT kerékkoszorú
H ET kerékkoszorú
D UT- kerékkoszorúk Kerék A [MPa]:

Sajátfeszültség Kerék B [MPa]:

E Keréktárcsák MT-vizsg. Kerék A: lelet nélkül eng. lelettel
Repedések Kerék B: lelet nélkül eng. lelettel

EM Tehermentesítő vájat EM [év]:
F MT-tengely UIC-hibaosztály: F1 F2     

Ellenőrzési mód: Típusvizsgálat    Részleges Megismételt
Hibaosztály: W0 W1 W2 W3

Csapágyvizsgálat Csapágykosár 
típusa: N M K

Profil esztergálva Profil: S1002    
Csapágy-szerelés Zsírminőség: S4    
Tengely-korrózióvédelem Zsír adagszáma:
új Zsír gyártási dátuma:

Jelölés: BD 18 Ep.2001

Szín [RAL]: 5011    9005      

A oldal    B oldal    

Kerék gyártója

Kerék gyártási év

Kerék olvadék

AR 1 / AR 2

Sugárirányú ütés csap1)

Előtte Utána Előtte Utána

Sd

Sh

qR

Kerékkoszorú-szélesség

Ø Mérőkör

Radiális ütés

Tengelyirányú ütés

Elöl Hátul Elöl Hátul

Ø csap 

Ø Belső gyűrű

Zsugorméret [µm]

Gördülő-csapágy gyártó

Gördülőcsapágy gyártási éve

Csapágykosár átszerelő

Csapágykosár gyártási év

Belső gyűrű gyártó

Belső gyűrű gyártási év
1) Csak akkor kell mérni, ha még nem gördült a csapokon.

Kerékpár-szám: Megbízás száma: Műhely rövid jele:

Üzembentartó / ECM: Ügyfél megbízási száma: Készítés dátuma:

Beszerelés dátuma: Név (felelős munkatárs):

Dátum Üzem
Új építésű

IS 3 régi

IS 2 régi

IS 1 régi

D régi

IL

3L

Előtte Utána
AR

C-C´

Sugárirányú ütés Törzs

Befejezés dátuma: Név (felelős munkatárs):

1

Érték

Tel. program

Kerékpár-szám tengely

Kiszerelés a kocsiból

Beszerelés a kocsiba
Kiszerelés oka
Kerékpár-típus

Keréktípus

Kerékanyag

Kerékpár-csapágy típus

Gördülőcsapágy típusa ZRL PRL KRL
Tengely típus

Tengely szám

Tengely gyártó

Tengely gyártási év

Tengely anyag

Tengely olvadék

Tengely cégjelzés

Egykori állami vasút
Engedélyezett kerékpár-
terhelés [t]
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