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Hora de Geração da RAT: 26/06/2020 11:55

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO

Data do Atendimento:26/06/2020 Técnico: Aguinaldo Goncalves Guimaraes

No Chamado: SJP11963-001 Tipo de Atendimento: Corretiva com Diagnóstico

No da OS: 82961

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Nome do Contato: ALEXANDRE / CARLOS

Empresa: BANCO VOLVO (BRASIL) SA

Telefone: (51) 21253398 E-mail: maquinasusadas@linckmaquinas.com.br

Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEKI, 2600 - Campo Largo / Paraná

Descrição do Chamado:
Avaliações de máquinas - VFS.

-

Cliente trabalha com Ordem de Compra?

INFORMAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Nro de Série Tipo Marca Modelo Horímetro
VCE0S105A00704122 COMPACTADOR VOLVO SD105DX 2149

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Sintoma(s):
Avaliação para o Banco Volvo.

Causa(s):
Avaliação para o Banco Volvo pátio da Volvo em Campo Largo.

Solução(ões):
Pintura queimada, adesivos riscados e faltando, Cabine faltando retrovisor externo, painel de controle desmontado e inoperante, sem chave de ignição e
miolo da chave, falta duas baterias, terminais dos cabos de baterias, banco do operador muito sujo, sinto de segurança travado, ar condicionado não foi
testado motor não liga. Vidro da cabine faltando isolamento nos cantos. Motor não funciona por causa das baterias, combustível baixo no tanque, falta
filtro de ar com a tampa e radiador de arrefecimento contaminado interno e externo, tem um vazamento de óleo lubrificante na tampa de válvula,tampa
do tanque diesel quebrada, e escapamento quebrado no silencioso. Vazamento de óleo hidráulico na bomba, vazamento na mangueira de saída tanque
hidráulico, vazamento no tambor do rolo lado esquerdo, e pneus menos que meia vida marca GOODYEAR 23.1 - 26

Foi retirada leitura de Matris?Não

Observação:
Foi interpretado o Matris?
Detalhes Relevantes:
Cliente solicita receber a leitura de Matris?
Observação:
Foi coletado material para análise de óleo?Não

Detalhes Relevantes:

Plaqueta do Nº de Série Máquina Na Operação



Horímetro chave de ignição quebrada

banco do operador e cinto de segurança danificado sem baterias cabos e tampa

cabine tanque hidráulico

pneus Good year motor Cummins

motor painel controle danificado

Peças Aplicadas
Descrição Qtd Referência No Série Antiga No Série Nova

Peças a Solicitar
Descrição Qtd Referência



Comentários do Técnico

Diagnóstico efetuado.

Assinatura do Técnico

Comentários do Cliente

ok

-
"Os valores de km rodado e deslocamento (tempo de viagem do técnico) serão cobrados em todos os

atendimentos, inclusive em garantia. Atendimentos fora do horário comercial (segunda-feira à sexta-feira,
das 08hs às 18hs) serão acrescidos de taxa de hora extra."

-

Horas Trabalhadas:01:43

Horas de Viagem:01:55

Km Total:82 Km

Situação da Máquina após atendimento:Máquina com Restrições na Operação

-

Eu, ALEXANDRE / CARLOS WILLIAN 79358860, confirmo as informações descritas acima.

Assinatura do Cliente


