
 

 اطالعات نمونه روغن کارکرده خودرو و ماشین آالت
 و ارائه دهنده خدمات تست فرسایش قطعات موتور  - شرکت طلوع دانش کوثـر

 مشاوره نگهداری و تعمیرات خودرو و ماشین آالت - گیربکس

irwww.Autotestcc. 

 سریال شماره 

 

 مشخصات خودرو

 شماره موتور: نوع خودرو:

 

 شماره شاسی :
 : سال ساخت 

شماره 

 پالک:
 :کیلومتر پیمایش*    ایران

 : جعبه دندهسیستم 

  اتوماتیک           دستی        

                  هیبرید                دیزل                     کارگاهی     : کارخانهدوگانه سوز                نوع سوخت مصرفی:      بنزین 
 

 مشخصات روغن

 قسمت نمونه برداری :*

 موتور      گیربکس   پمپ هیدرولیک     دیفرانسیل 

 گرانروی روغن: )ویسکوزیته(* کیلومتر کارکرد روغن:*

 نام تولید کننده روغن:           *( :                              APIگرید روغن مصرفی)*

  خودرو فروش و خرید                    قطعات فرسایش تست:  مراجعه علت

 : مشتری توضیحات

 

 

 ریز روغن )لیتر(:سر

 روزانه: ............   ماهانه: ..................

 نام روغن سر ریز شده :

   آیا چراغ آمپر روغن تاکنون روشن شده است؟     ؟ اخیرا نوع برند روغن خودرو تعویض شده استآیا 

  خیر                                 بله

 آیا از اگزوز خودرو دود مشاهده 

 رنگ دود :                 می شود؟

 ( آیا تعمیر موتور کلی انجام شده است؟ )ذکر تاریخ و شرح تعمیرات

 

 آیا اخیرا تعمیر نیم موتور انجام شده است؟ )ذکر تاریخ و شرح تعمیرات (

 آیا اخیرا تعمیر یا تعویض سرسیلندر انجام شده است ؟

 

 آیا در هنگام استارت خودرو در صبح ها صدای ناهنجار از موتور شنیده می شود ؟

 

 ) مشتری ( جهت آزمایش سفارش دهنده یا ذینفعمشخصات 

 نام خانوادگی:نام و 
 

 شماره تماس:

 

 تاریخ نمونه گیری:     وب سایت                           پرینت             نحوه دریافت جواب:
 

 واحد نمونه گیری :

 سایر        نمایشگاه خودرو      تعمیرگاه         تعویض روغن

 نام و نام خانوادگی متصدی واحد نمونه گیری: 

  امضاء و مُهر                                                                             

سفارش دهنده یا ذینفع خودرو  رسیده و در صورتی که اطالعات اعالم شده توسط مشتری اشتباه به آزمایشگاه اعالم گردد و کلیه موارد مندرج در این برگه به رویت 

یت آن اطالعات ستاره دار ، این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص خسارات احتمالی و عدم تطبیق آزمایش با واقعیت فنی را نداشته و کلیه مسئولعدم تکمیل یا 

  نمودند.تایید برعهده مشتری می باشد. موارد فوق در صحت و سالمت عقل به مشتری تفهیم و نامبرده با امضا ، کلیه اطالعات وارده در این فرم را 

  مشتـرینام و نام خانوادگی                                                                                                                                             

 امضاء                                                                                                                                                                 

 ..............................شماره سریال :                                                    مشتری محترم  با سالم ؛ ضمن تشکر از حسن اعتماد شما ، موارد ذیل به استحضار می رسد: 

 .............. می باشد .  نمونه روغن گرفته شده از خودرو با مشخصات پالک ........................... و شماره موتور ....................... از قسمت ...... -1

 نمونه روغن تحویل آزمایشگاه )جهت بررسی مجدد در صورت نیاز ( به مدت یک ماه نگهداری می شود. -2

 ایج آنالیز که تقدیم خواهد شد مربوط به وضعیت حال خودرو می باشد و این شـرکت در خصوص بعد از آن مسئولیتی ندارد. نت -3

 درصورت مشکوک بودن نمونه و نیاز به آزمایش تکمیلی )آنالیز عنصری( ، هزینه آزمایش تکمیلی به آزمایش فوق اضافه می گردد . -4

در صورت عدم تمایل مشتری ، مسئولیت آن بر ، انجام آن ضروری بوده و  الم آزمایشگاه مرکزی به آزمایش تکمیلیخودروهای آفرود و سنگین درصورت اع -5

 قوقی برای اتفاقات بعدی را نداردعهده سفارش دهنده می باشد و شرکت هیچ گونه مسئولیت ح

  مشتـرینام و نام خانوادگی                                                                                                                                                       

 امضاء                                                                                                                                                                 

 

 

http://www.autotestcc./

