GARANTSERVICE

/// Vi på Hakarps Equipment AB

önskar att ni kommer ha mycket
nytta och glädje av er produkt!
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RANGERING PÅ EFTERFORDON
Kontrollera att du har rätt dragbil till transporten. Gäller
utrustning och totalvikt. Gör visuell besiktning samt
kontrollera att alla dörrar, luckor och flaklås är säkert
stängda.
Lastväxlarkärra: Rangering ska ske med släpet kopplat, luften
dumpad och med dragstången inne.
Lastväxlarsläp: Rangering ska ske med släpet avkopplat,
dragstången i nedfällt läge och luften dumpad.

Rangeringen ska alltid ske på plan
mark på grund av vältrisk.

Lyft ej med sned last.

Lyft ej under högspännings ledning eller
traverser.

Service och smörjning ska ske
enligt info i leveranspärmen.

När hjulen på flaket lämnar rullbanorna ska flaket ligga
plant på tippramen för att skjutas bakåt till slutposition
mot spjuten. Extra viktigt när förlängning används.
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Har ni frågor gällande bifogat material är ni välkommna att kontakta oss
Försäljning
Marc Lithman
Marc@hakarps.nu
036-3336610
Andreas Fransson
Andreas@hakarps.nu
036-3336611

Verkstad
Emil Brunnegård

/// Besök gärna vår hemsida www.hakarps.nu och vår

Emil@hakarps.nu

butik på www.blocket.se för mer info om oss och
våra produkter.

036-3336614
Marcus Sparr

/// Vi vill ännu en

Marcus@hakarps.nu

gång tacka för
förtroendet och
för affären.

036-3336615

Ekonomi
Jannie Lithman
Ekonomi@hakarps.nu
036-3336613

Uthyrning och eftermarknad
Jimmy Runbom
Jimmy@hakarps.nu
036-3336612
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Garantiservice - För vagnar/kärror från Hakarps Equipment AB
Skall skickas till: Info@hakarps.nu
Kunden står själv för kostnad av servicen
Ägare:
Order nr:
Type:
Chassie nr:
Reg.datum:
Garantiservice är en förutsättning för att garantin skall vara giltig. Garantiservice skall
utföras av valfri ackrediterad verkstad, om inte annat är överenskommet med ansvarig på
Hakarps Equipment AB. Ifylld garantiserviceblanketten bifogas vid reklamation/garanti
ansökan.
Garantiservice skall utföras efter ca 2500km, max 5000km eller efter 2 månader.
Efterdragning av hjulmuttrar och kontroll av lufttryck skall utföras innan ca 100km.
Följande punkter skall utföras på garantiservice:
- Rundsmörjning av alla smörjpunkter
- Bromsanpassning mellan bil och släp/kärra (rapport skall sparas)
- Vid skjutbar dragstång service/underhåll enl bifogat dokument

Kontroll av:
-

El-systemets funktioner
Hjullager och behov justering
Bromssystemets funktioner och bromshävarmar
Lufttryck i däcken
Tippvinkel

-

Svängkrans (Moment JOST 240NM/BPW 310Nm)
Hjulmuttrar (moment 650 Nm alt Nm efter tillverkarens anvisningar)
Radialstag
Fjäderkrampa
Dragstång/dragögla
Skärmar
Klammer och kopplingar
Övriga skruvförbindelser
Tipplagringar
Tippcylinder

Efterdragning av:

- Hydrauliska tillkopplingar

Anmärkning:

Eventuella garantireparationer skall godkännas av Hakarps Equipment AB före
igångsättning, (se reklamation/garanti villkor för mer information)
Ovanstående arbete utfört av ”namn på mekaniker”: __________________________________________
Verkstad: _____________________________________________________________________________
Stad: _________________________________________________________________________________
Datum:_______________________________________________________________________________
Signatur:_______________________________________________________________________________
______________________
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