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Rapport om onormala skador på hjullager 
(en separat rapport måste lämnas för varje skadat hjulpar)

Vagnsnummer: Ordernummer: Verkstadsförkortning:

Vagninnehavaren / ECM: Kundordernummer: Skapad den:

Konstaterad defekt (även flera benämningar)

Rapport från: av:

Yttre skador på lager

Fettläckage
Oljud vid rotation

Trög gång

Brott på axeltapp
Övrigt (även på fordon / löpverk / hjul)

Märkning på skadad hjulpar 
(vattenfast oljekrita, min. 10 cm skrifthöjd) 

Axel: "Lagerskador" + vagnsnummer + demonteringsdatum 
Skadat 
lager: Kryss på lagerboxen

Frakt 
(finns märkning enl. avsnitt 3?)

Till verkstad: Fraktdatum:  Till vagn / med spedition:

 Fordons- och hjulparsdata

last      
tom      

Senaste REV på fordonet: Hjulparsnummer: Hjulparstyp: Valslagertyp:

Datum när skadan 
konstaterades: Typ av senaste revision: Datum för senaste revision: Verkstad för senaste revision:

Datum: Namn: Underskrift:
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Rapport om onormala skador på hjullager
(en separat rapport måste lämnas för varje skadat hjulpar)
Vagnsnummer:
Ordernummer:
Verkstadsförkortning:
Vagninnehavaren / ECM:
Kundordernummer:
Skapad den:
Konstaterad defekt (även flera benämningar)
Rapport från:
av:
Yttre skador på lager
Fettläckage
Oljud vid rotation
Trög gång
Brott på axeltapp
Övrigt (även på fordon / löpverk / hjul)
Övrigt (även på fordon / löpverk / hjul)
Märkning på skadad hjulpar
(vattenfast oljekrita, min. 10 cm skrifthöjd) 
Axel:
"Lagerskador" + vagnsnummer + demonteringsdatum 
Skadat lager:
Kryss på lagerboxen
Frakt
(finns märkning enl. avsnitt 3?)
Till verkstad:
Fraktdatum:
 Till vagn / med spedition:
 Fordons- och hjulparsdata
last      
tom      
Senaste REV på fordonet:
Hjulparsnummer:
Hjulparstyp:
Valslagertyp:
Datum när skadan konstaterades:
Typ av senaste revision:
Datum för senaste revision:
Verkstad för senaste revision:
Datum:
Namn:
Underskrift:
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	Verkstadsförkortning: 
	Vagninnehavaren / ECM: 
	Kundordernummer: 
	Skapad den: 
	Företagslogga: 
	Rapport från: 
	av: 
	Yttre skador på lager: 0
	Fettläckage: 0
	Oljud vid rotation: 0
	Trög gång: 0
	Brott på axeltapp: 0
	Övrigt (även på fordon / löpverk / hjul): 0
	Axel, "Lagerskador" + vagnsnummer + demonteringsdatum: 0
	Skadat lager, kryss på lagerbox: 0
	Till verkstad: 
	Fraktdatum: 
	Till vagn / med spedition: 
	last: 0
	tom: 0
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