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شماره نمونه:ونه روغن ارسال شوداین برگه همراه نمشماره نمونه:این برگه همراه نمونه روغن ارسال شود

کارکرد روغن :مالک دستگاه/ مشترك:

کیلومتر 

ساعت 
روزماه    سال     

کارکرد روغن :مالک دستگاه/ مشترك:

کیلومتر 

ساعت 
روزماه     سال    

:پالك شهربانی:هکد دستگا:پالك شهربانی:هکد دستگا

ش شاسی:ش موتور:ش شاسی:ش موتور:

:)لیتر(سرریز روغن تاریخ تعویض روغن:

...........................ماهانه..........................روزانه 

:)لیتر(سرریز روغن تاریخ تعویض روغن:

...........................ماهانه..........................روزانه  تاریخ نمونه گیري:تاریخ نمونه گیري:

گیربکس    هیدرولیک          موتور  گیري از دستگاه : نمونهقسمت 

...............................سایر..............مخزن کمپرسور         مخزن توربین          دیفرانسیل          

گیربکس    هیدرولیک          موتور  گیري از دستگاه : نمونهقسمت 
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کارکرد روغن :مالک دستگاه/ مشترك:
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