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INTER CARS PIESE AUTO SRL
VÂNZĂTOR
Nume……………………..
Adresã……………………
Tel :………………………

Filiala IC…………....
ştampila vânzãtorului

www.intercars.md

Warranty claim report/ Raport reclamatie garantie
New Claim/Reclamatie noua ……
Appellation to claim no./Revenire la reclamatia ……..
Claim reporter/ Client Claim receiver/ Filiala
Name, surname / Nume, prenume………………………………..
Address/ Adresa ……………………………… Date of purchase/ Data achiziției ……………….
Tel……………………….
Invoice no/ Factura nr ………………………….
Signature/ Semnătura…………………………
ICMD claim no/ Nr. Reclamației ………....

Vehicle data/ Date vehicul
Mark, model, type, / Marca, model, tip………… LAUBER PART NO/ COD LAUBER …….
Engine, built year / cm3, anul fabricatiei………………...
VIN COD…………………………………………………
Speedometer reading – by assembling/ km. la montaj…………………….
by disassembling/ km la demontare ………………….
Exact description of a problem:/ descrierea exacta a problemei
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Purchasing price/Pret achizitie
……………………………..

Core value/Pret piesa la schimb
……………………………

Way of claim realization:/ Varianta de rezolvare
Repair under warranty

FOC replacement

Reparatie în garanție

FOC înlocuire

Money return (LAUBER buys a core)
Returnare bani

Money return with a core
Returnare bani cu piesa veche

Signature of a claim reporter/ Semnătura reclamantului ……………………………..
Signature of a claim receiver/ Semnătura filialei……………………………………...
Coupon for a claim reporter (to fill in by a claim receiver)/ Acest cupon ramane la reclamant
(a se completa de filiala)
Date of claim report/Data reclamatiei………………………………..
Warranty claim no/ Nr. Reclamatiei…………………………………
Claim is considered within 14 days form the date of delivery to Lauber Copany
Cazurile vor fi rezolvate in 14 zile, de la data primirii acestora la sediul fabricii Lauber

INSTRUCTIUNI DE MONTARE POMPE SERVODIRECTIE

I Generalitati
Curățarea sistemului de directie
Datorită stresului mecanic ce acționează asupra elementelor de direcție, sistemul
hydraulic poate fi contaminat cu particule fi ne. În consecință, recomandăm curățarea completă a
sistemului hidraulic atunci când înlocuiți pompa servo. Anumiți producători auto au prevăzut
mecanismul de direcție cu un șurub de drenaj. Dezavantajul acestui sistem este că nu oferă
posibilitatea unei drenări complete. O cantitate de lichid va rămâne oricum în sistem.
ATENTIE
Evitați contaminarea solului cu lichid hidraulic.
Evacuarea acestuia se va face prin intermediul furnizorului sau prin intermediul centrelor
de colectare a deșeurilor!
II Procedura de inlocuire
Etapele recomandate de producator
1. Dacă este posibil, suspendați puntea față astfel încât roțile să nu atingă solul. În acest fel
micșorați rezistența la rotirea volanului. Previne formarea spumei la suprafața lichidului ca
urmare a pătrunderii aerului în sistemul hidraulic.
2. Deschideți capacul rezervorului
3. Îndepărtați conducta de retur. Pentru a evita poluarea mediului colectați lichidul într-un
recipient adecvat.
4. Porniți motorul. Rotiți volanul stângadreapta. Colectați lichidul într-un recipient,
completând constant nivelul din rezervor.
5. Opriți motorul după două proceduri de curățare. Demontați rezervorul și curățați cu atenție
zona folosind soluție pentru curățarea frânelor. Filtrul din rezervor va fi curățat sau înlocuit.
6. Montați rezervorul și furtunul de retur. Verificați montarea furtunului.
7. Umpleți rezervorul. Porniți motorul.
8. Purjați sistemul. Rotiți volanul stângadreapta de 20 de ori.
9. Închideți rezervorul și verificați nivelul lichidului.
10. Coborâți autovehiculul .
11. Efectuați un test în mișcare

