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Melding van buitengewone schade aan wielstellen

Wagennummer: Opdrachtnummer: Werkplaatsafkorting:

Houder / ECM: Klantenordernummer: Aangemaakt op:

Wagengegevens
UIC categorie: Laatste onderhoudsbeurt: Datum laatste revisie:

Inbouwpositie van het wielstel in de 
wagen:

Wielstelgegevens
Type wielstel: Wielstelnummer: Soort laatste onderhoudsbeurt:

Fabriek laatste onderhoud: Datum laatste onderhoud:

Tkm Datum Fabriek
Kilometrage sinds laatste revisie:

Bewerking wielprofiel:
Niet-destructief onderzoek aan 
het schadedeel:
Inbouw in wagen:

Vastgestelde gebreken aan de rem
Handrem/parkeerrem vast      
Overkragende remblokken mm

Overige gebreken aan het remsysteem:      
 Overige gegevens over remschade:    

Informatie m.b.t. de schade               
Schadedeel:      

Volwiel Wielstelas          

Nummer: Fabrikant:      opgeperst op:      

Markering van de positie van de schade en andere vaststellingen zie paragraaf 7 tot 9 
Overige vaststelling aan het schadedeel:

Materiaalafzettingen      Vlakke plaatsen      Groef/inkepingen      

Uittredend vet      Verbrokkelingen      Spaninkepingen      

Indrukkingen      Uitwalsingen      Verf afbranden      

Beschadigingen aan de schuine kant    Corrosieschade      Scheur      

Breuk              

1

Remkenmerken            
Remtype: Remblokvoering:    

GG K LL M
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Creaties (bij thermische overbelasting)

1e wielstel 2e wielstel 3e wielstel 4e wielstel 5e wielstel 6e wielstel
Type wielstel
Wielstel-nr.

Loopcirkel-Ø A / B 
AR-maat
Verf afbranden
Laatste revisie

2

Positie van de schade (rood in de schets markeren)

Wielstelas

  

met buitenlagering

Maat invoeren of gegevens aanvullen

  

Volwiel

Wielstelkrans

Loopcirkeldiameter

Breuk door de volledige doorsnede      keer gebroken

Uitbreken van een onderdeel      van het loopvlak      van de spoorkrans      

Opmerkingen (bijzondere waarneming, breukvlak, oorzaak, passingroest, enz.)

Kenmerking
Wielstel moet permanent aan de buitenkant van de wielschijf met voertuignummer en vermelding van de schade worden beschreven.

Datum: Naam (van de verantwoordelijke medewerker): Handtekening (van de verantwoordelijke medewerker):
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