
       JKS & TRADE MORAVIA s.r.o. Svitavy, Koclířov 161., tel. 0461/530 570,535262 DIČ CZ25250523

                                 MONTÁŽNI   LIST   ZAŘÍZENÍ
 protokol o montáži zařízení, poučení obsluhy s technickými a bezpečnostními předpisy

OBJEDNATEL Obchodní jméno :

Sídlo, místo :

Adresa umístění stroje :

ZAŘÍZENÍ : Název a typ :

Dodavatel : rok výroby

STAV ZARIZENI NOVÉ PO STŘEDNÍ OPRAVĚ

POUŽITÉ BEZ OPRAVY

ÚKONY PROVEDENÉ SERIZENI ZAŠKOLENÍ OBSLUHY K PROVOZU

VYVÁŽENÍ SEZNÁMENI S MANUÁLEM A PREDÁNÍ

PRIPRAVEN ZKUSEBNI MATERIAL OBJEDNATELE K TESTU STROJE

STAV MISTA MONTAZE ZARIZENI BYLO PRIPRAVENO K MONTAZI V MISTE PROVOZU

A PRISLUSENSTVI ODSÁVACÍ ZAŘIZENI PILIN PRIPOJENO OBJEDNATELEM KE STROJI

TLAKOVY VZDUCH PRIVEDEN OBJEDNATELEM KE STROJI

ELEKTROKABEL PRIVEDEN OBJEDNATELEM KE STROJI

PREDLOZENA ELEKTROREVIZE EL.PRIVODU

TEPLOTA PŘI MONTAZI  RYCHLOST ODS.VZDUCHU

ŘEZ ČI FRÉZOVÁNI NA MATERIÁLU O ROZMĚRECH:

POČET HODIN  PROVOZU STROJE V TESTU :

Proškolení obsluhy osnova:

1. Bezpečnostní a hygienické předpisy 5. Provozní závady a jejich příčiny

_ Pokyny pro provoz stroje (spuštění stroje, ovládací tlačítka atd.) (např. : příliš velký posuv, nedostatečné a slabé odsávání,  )

_ Bezpečnostní pokyny pro provoz, údržbu stroje 6. Část elektro

_ Bezpečnostní zařízení, výstrahy Připojení na síť, funkce elektrického zařízení, pohony posuvu

_ Pokyny pro údržbu a opravy (čištění záchytů, kontrola záchytů) Elektroúdržba stroje (funkce tlačítkových ovladačů a přístrojů, funkce koncových spínačů)

_ Pokyny pro provoz stroje: 7. Náhradní díly

_ vkládání dílců do stroje Strojní

_ odsávací zařízení musí být v provozu při řezání ! Elektro

_ Pracovní oděv, osobní ochranné pomůcky 8. Zvláštní příslušenství

_ Pracovní prostor – úklid v prostoru pohybu obsluhy

2. Základní údaje o stroji

_ Technická data – dle návodu k obsluze

_ Příslušenství stroje

_ Zvláštní příslušenství (přítlačný váleček, laser)

3. Část strojní

_ Popis stroje – části stroje, popis funkcí koncových spínačů

_ Mazání stroje

_ Čištění a údržba stroje (v průběhu směny, záchyty) Jména zaškolených osob:

_ Údržba podávacího řetězu, mechanizmu přítlaku

_ Nástroje (výměna) , upozornit, které se nesmí dále používat např. poškozené

4. Údržba

Denní, týdenní, 1x za měsíc, prevence

Díly např. nástroje,řemeny,pojistky,dist.kroužky,ložiska,gumové a plastové prvky,těsnění,žárovky a mazadla nejsou součást záruky stroje.

Záruční i pozáruční servis zabezpečuje dodavatel cestou potvrzení objednatele o zahájení prací :

Servisního a technického úseku, tel.:   00420606769696 dne :
Součástí garančního servisu jsou záruka na obvyklý chod podpis :

zařízení a výměna vadného dílu v době záruky u dodavatele razítko :

Předal  :  potvrzení o ukončení a převzetí objednatelem :Předal  :  potvrzení o ukončení a převzetí objednatelem :

dne : dne :

Servisní technik : podpis:

podpis : razítko :



Cena za Ks Ks;m;m2 Cena bez DPH KomentářNázev spotřebovaného materiálu

VYUČTOVANI ČASU STRÁVENÉHO PŘI MONTÁŽI (NEBUDE UČTOVANO POKUD UVEDENO VE SMLOUVĚ)

Servisní Technici:
Kč Hodnota Celkem Rozpis uskutečněného zdanitelného plnění

Práce celkem hod 450.- Celkem cena bez DPH

Čas na cestě o 250.- DPH 20%

Ujeté km 11.- Celkem k vyúčtování

Ubytovaných nocí Příjezd : Odjezd :

Objem maziv v mazacích přístrojích:

DRUH Typ Objem  oleje v % Interval kontroly Poznámka

Pneumatický olej

Hydraulický olej

Převodový olej

POZNÁMKY- VYJÁDŘENÍ

Celkem

Dne: posdis odběratel


