
ŠPZ vozidla: Stav km:
Meno vodiča: Dátum:

Model vozidla: Zákazka:
Spokojný zákazník je náš cieľ !   :-)

 Demontáž kolesa z osi /ks

 Montáž kolesa na os /ks

 Vyzutie pneumatiky z disku /ks

 Obutie pneumatiky na disk /ks

 Vyváženie kolesa - plechový disk /ks

 Vyváženie kolesa - ALU disk /ks

 Hustenie pneu overeným meradlom /ks  Podpis mechanika
             Nm

 Umývanie kolesa-umývačka /ks

 Závažie Zn do 35g /ks čierne:  ⃞
 Závažie Zn nad 35g /ks čierne:  ⃞

                    gram

 Čistenie náboja  medený sprej     ⃞  ⃞
 Iné / sťažené servisné práce  Podpis vodiča
 Lepenie pneu na disk (s očistením) /ks min.   (Vodič je povinný skontrolovať vykonané práce so zákazkovým listom)

 Sáčky na pneumatiky /ks

 Puklice  eska pásky  krytky skrutiek    ⃞  ⃞  ⃞
 Použitie poistného lepidielka /ks

 Použitie tlakového dela /ks

Popis prác Uskladnenie
navedenie auta na zdvihák, prípadné odšoférovanie

značka
P

zaaretovanie podvozku vozidla, kontrola
okno, rýchlosť, ručná, kľúče

Z
kontrola TPMS (aby ostala rovnaká pozícia kolies)
vybratie pneumatík z kufra

rozmer
P

správne podloženie auta
ručné povolenie bezpečnostných skrutiek

Z
skontrolovanie auta pred zdvihom (strešný nosič…)
zdvihnutie vozidla

dezén
P

označenie pozície kolies na vozidle (PP, PZ, LP, LZ)
demontáž kolies z vozidla pneumatickým náradím

Z
čistenie náboja, dosadacej plochy, medený sprej
použitie poistného lepidielka na skrutiek (VW alu)

Nosnosť rýchlosť P / Z /odstránenie starých závaží a stredových krytiek
umytie kolies z dôvodu kvalitného vyváženia

mm
P 1 P 2 Z 3 Z 4vypustenie vzduchu

kontrola pneumatík/diskov pred montážou
prezutie pneumatík bez demontážnej páky
výmena bezdušového ventilu, kontrola TPMS ventilu

DOT P Z
kontrola správneho tlaku na dverach/nádrži
hustenie na správny tlak overeným meradlom

disk
bez disku plech ALU len diskyvyváženie kolies novými závažiami (nie dolep)

nahodenie kolies na vozidlo pneumatickým náradím
spustenie vozidla zo zdviháku
utiahnutie overeným momentovým kľúčom
odaretovanie podvozku vozidla
naloženie pneumatík (uskladnenie pneu hotel)  nové pneu / disky:
vypísanie kontrolného lístku
kontrola funkčnosti TPMS
vyvedenie auta zo zdviháku/dielne

SEOL, spol. s r.o. 
Severné nábrežie 40 
04001 Košice 
www.seol.sk   

0905 348 127
www.seol.sk/rezervacie

12“,13“,14“ 
osobné

15“,16“,17“ 
osobné

18,19,20,21,22,23“
 CUV  ⃞, R/F  ⃞

16“17“ VAN  ⃞
SUV  ⃞, OffRo  ⃞

 Montáž ventilu, (duše) /ks                TPMS: ⃞ dotiahnutie kolies overeným meradlom ⃞ 

 hustenie overeným meradlom: P:                    Z:

 Závažie samolep  / čierne:    ⃞ antr:    ⃞ tenk:    ⃞ SUV:  ⃞
 Ventil /ks          / TR12:    ⃞ TR13:    ⃞ TR14:    ⃞ TR600:  ⃞

 Rezervné koleso  Poistná skrutka  -> hl.    ⃞  ⃞  ⃞

Oprava:     malá dočasná ⃞  veľká PROFI ⃞  bočná PROFI ⃞ Po odjazdení cca 150km je potrebné prekontrolovať 
utiahnutie skrutiek z dôvodu Vašej bezpečnosti.TPMS:                snímače ⃞   diag. prístroj ⃞ prístroj + OBD ⃞

  výdaj dňa
(meno + podpis)

http://www.seol.sk/rezervacie

	zak list

