
o1) N  de Série:_____________________________________________________     2) Existem outros eixos iguais com problema?

3) Quantos________________________  4) Material do tubete: _____________________________________________________________

5) Favor medir 10 tubetes aleatórios e informar o diâmetro interno encontrado dos 2 lados do tubete:_________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

6) Espessura do tubete: _______________ mm               7) Há desgaste nas pontas de eixo?        Sim                     Não

8) Vocês utilizam pistola de ar COM ou SEM manômetro?         COM         SEM     9) Qual a pressão de ar utilizada?____________________

10) O ar que é utilizado para inflar o eixo é:           100% seco             Contém umidade              Contém óleo

1) Fabricante  máquina:_____________________      2) Tipo/Modelo________________________       3) Vel.máxima_____________m/min.

4) Larg. máxima:____________________mm      5) Diâmetro máximo:________________mm      6) Peso máximo:________________Kg

7) Largura mínima______________________mm      8) Bobina trabalha centrada no eixo?:         Sim          Não

9) Material da bobina:________________________________      10) Gramatura ou espessura:___________________________________

11) Posição em que o eixo trabalha:            Desbobinador              Rebobinador

Se rebobinador, indique qual a situação, conforme esquema abaixo:

Sim

a) Dados referentes ao eixo pneumático/operação

B) Dados referentes às bobinas e máquinas

Quantos cortes:______________________

Caso o eixo trabalhe contra um tambor, solicite o questionário complementar:

Existe algo que pode ser considerado pouco usual com relação ao eixo  

pneumático, ou existem informações adicionais não consideradas em  

nosso questionário que devam ser consideradas?

Tambor
Tambor

Sem

Sim Utilize o verso desta 
folha para estas infor-
mações adicionais e 
croquis/rascunhos

Formulário : AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS

EMPRESA:_____________________________________________________________________________________________________________________________

 
CONTATO: __________________________________________________________________________ CARGO:__________________________________________    
 

TEL: (_____)  __________________________   FAX: (_____)  ______________________________ e-mail: ____________________________________

Não

Tambor
Tambor



UTILIZE ESTE LADO PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CROQUIS E RASCUNHOS
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