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Káradatok               
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A kár helyzetének megjelölése és egyéb megállapítások, lásd 7 - 9 szakasz 
A károsodott alkatréssel kapcsolatos, egyéb megállapítások:

Anyagfelvitelek      Keréklaposodások      Hornyok/bevágások      

Zsírkilépés      Kimorzsálódások      Befogási bevágások      

Benyomódások      Síngyűrődések      Festék-ráégés      

Károsodások az élletörésen      Korróziós károk      Repedés      

Törés              
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Létrehozások (termikus túlterhelésnél)
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Kerékpár-típus
Kerékpár száma

Futókör-Ø A / B 
AR-méret
Festék-ráégés
Utolsó fővizsga
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A kár helyzete (a vázlaton pirossal bejegyezni)

Kerékpár-tengely

  

külső csapágyazással

Méretet bejegyezni vagy adatokat kiegészíteni

  

Monoblokk-kerék

Kerékpár-koszorú

Futókör-átmérő

Törés a teljes keresztmetszeten      -szor törött

Egy rész kitörése      a futófelületen      a nyomkarimán      

Megjegyzések (különleges észrevételek, törési felület, ok, súrlódási rozsda, stb.)

Megjelölés
A kerékpárt a keréktárcsa külső felületén a járműszámot és a sérülés okát is tartalmazó időtálló felirattal kell ellátni.
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