
Rodovia Contorno Leste, n° 6965 - BR 116 - São José dos Pinhais / PR
Fone +55 (41) 2111-3780 - atendimento.sjp@linckmaquinas.com.br

Hora de Geração da RAT: 08/02/2019 11:09

RELATÓRIO TÉCNICO DE ATENDIMENTO

Data do Atendimento:08/02/2019 Técnico: Everson Gonçalves Ribeiro

No Chamado: SJP8643-001 Tipo de Atendimento: Corretiva com Diagnóstico

No da OS: 79630

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Nome do Contato: ALEXANDRE / CARLOS

Empresa: BANCO VOLVO (BRASIL) SA

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

Endereço: Avenida Luiz Andreassa S/N Bairro : Fazendinha CEP: 83.601-970 Campo Largo/PR - Campo Largo / Paraná

Descrição do Chamado:
avaliação

-

Cliente trabalha com Ordem de Compra?

INFORMAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Nro de Série Tipo Marca Modelo Horímetro
GE0070WRAD1645546 MINICARREGADEIRA VOLVO MC70C 2514

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Sintoma(s):
avaliação de máquina usada

Causa(s):
Avaliação de máquina usada

Solução(ões):
Máquina apresenta bom funcionamento tem força no motor e sistema hidráulico, iluminação ok, sistema de ar condicionado ok, funções hidráulicas ok,
sem vazamentos, cabine em bom estado, painel de instrumentos ok. Máquina sem cumultador de partida, sem chave geral, sem braço do limpador de
para brisas, pneus desgastados, máquina apresenta dois códigos de falha no painel, C151 e C145. Falha referente às solenoides de Frente e ré

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:

Horímetro sem chave de ignição



código de falha no painel Plaqueta do Nº de Série

Máquina Na Operação pneus gastos

avaliação avaliação

avaliação avaliação

avaliação avaliação



avaliação sem chave geral

avaliação avaliação

avaliação avaliação

iluminação ok iluminação traseira ok

ar condicionado funcionando marcadores do painel ok

Peças Aplicadas
Descrição Qtd Referência No Série Antiga No Série Nova

Peças a Solicitar
Descrição Qtd Referência



Comentários do Técnico

nenhum

Assinatura do Técnico

Comentários do Cliente

-
"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:00:50

Horas de Viagem:01:52

Km Total:108 Km

Situação da Máquina após atendimento:Máquina 100%

-

Eu, ALEXANDRE / CARLOS 0, confirmo as informações descritas acima.

Assinatura do Cliente

“Para melhor atende-lo a nossa pesquisa de satisfação mudou, acesse o link abaixo e responda o questionário.
https://pt.surveymonkey.com/s/PesquisaLinck

Sua opinião é muito importante para nós, pois assim mantemos a nossa excelência no atendimento.”

https://pt.surveymonkey.com/s/PesquisaLinck

