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BIÊN BẢN BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ MÁY CNC
Tên Khách hàng: Model máy:

Địa điểm thực hiện: Hãng:

Người liên hệ: Số Serial:

Chức vụ: Lần bảo dưỡng thứ:

Số điện thoại: Lần bảo dưỡng tới:

Ngày thực hiện ………………… Ngày kết thúc: ………………….

STT Hạng mục Nội dung công việc Hiện trạng Hướng khắc phục Thực hiện Kết quả 

1 Cân bằng máy - Cân chỉnh lại máy bằng 
thiết bị Nivo

2 Trục chính

- Tiếng ồn, kêu 

- Độ rung, độ đảo 

- Làm mát trục chính 

- Bụi bẩn 

3 Hệ thống  điện

- Hệ thống làm mát tủ điện 

- Điện áp 

- Bụi bẩn 

- Khác 

5 Thiết bị bôi trơn

- Bơm dầu  dầu bôi trơn

- Kiểm tra hệ thống ống 
dẫn

- Kiểm tra dầu đến băng 

6
Hệ thống trục 
XYZ, và trục 
khác 

- Tiếng ồn , kêu 

- Độ rơ trục 

- Bụi bẩn 

- Khác 
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7
Hệ thống khí 
nén

- Bộ lọc tách dầu, nước 

- Khác 

8
Hệ thống thuỷ 
lực 

- Bơm thuỷ lực 

- Dầu thuỷ lực 

- Khác 

9 Hệ thống bơm 
nước

- Bơm nước 

- Khác 

10 Hệ thống thay 
dao

- Tiếng ồn, kêu 

- Độ rung, độ đảo 

- Khác 

11 Khác - Tổng thể xung quanh 

KHUYẾN CÁO TỪ TLT 

1
Kế hoạch MAINTENANCE  phải luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ. Không quá khó và phức tạp, khách hàng chỉ cần chú ý : VỆ SINH & BÔI 
TRƠN ĐẦY ĐỦ là yếu tố hàng đầu. Và sau đó mỗi Quý, Kỹ thuật TLT sẽ đến để hỗ trợ các mục chuyên sâu còn lại. Có như vậy, máy của quý 
khách sẽ hoạt động ổn định, duy trì được chính xác cao, và đạt tuổi thọ dài hạn. Đem lại HIỆU QUẢ tối ưu cho quý khách hàng! 
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Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG 
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Ngày	...	tháng	...	năm	2021
Xác	nhận	của	Khách	hàng 	Xác	nhận	của	Tú	Lộc

TLT xin chân thành cảm ơn Quý khách đã trao cho TLT cơ hội được phục vụ!
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