Back in Box

Update van 12/11/2009

TERUGGAVE CARCASSEN "BACK In BOX"

Motor

Carter
Cilinderkop

Foto van de
carcasse

Conditionnering van de carcassen voor afhaling met
bestemming SECOIA
BIB : Originële verpakking of Back in Box
SEMB : Zonder verpakking

Leeggemaakt
Zonder uitlaatbuis, alternator, starter, vliegwiel, benzinepomp, aansteker en
hoogdrukpomp.
Teruggezonden in de originele verpakking ten einde de veiligheid te garenderen
tijdens het transport. Volledig, niet gedemonteerd en omcirkeld op de houten steun in
goede staat.
Rondom vastgemaakt op hun originele houten steun en in de verpakking van het
herbestelde stuk.
Volledig (AAC, kleppen, stootstukken,...).
Weer gemonteerd.
Teruggezonden in de originele verpakking van het herbestelde stuk.

FAP filters

Met de doppen voorzien aan beide einde (geleverd met het herbestelede stuk).
In een plastieke zak gezet, dichtgeplakt door kleefband.
In de met de nieuwe FAP geleverde luchtkussenfolie inpakken.
In een dichtgeplakte carton zetten.
De toevoegingsprodukt niet bijvoegen

Injectiepomp en
verstuiverhouder

Volledig met de vestigingspoot en de relais voor de pompen
Teruggestuurd in hun originele verpakking (Pomp en verstuiverhouder)
Verstuiverhouder samen vastgehouden door een elastiekje per pak en per
leverancier van 1 tot 4 voor een vlak

Koppeling

Volledig : schijf+mécanisme zonder aanslag en zonder centreringspeilstok

TERUGGAVE CARCASSEN ZONDER VERPAKKING

In zijn originele verpakking teruggestuurd

Versnellingsbak

Leeggemaakt

Vliegwiel

Op de houten steun neergelegd en in zijn originele verpakking ten einde de veiligheid
tijdens het vervoeren te kunnen verzekeren
Verpakt op de sokel met de cartonnen doos
Eenvoudige vliegwiel en DVA niet teruggenomen, geen ES, geen cautie gekoppeld

Aandrijfas

Volledig, zelfs stuk
Onverpakt
Niet gemengd met andere stukken

Rembeugel

Volledig

Alternator

Met de regelaar behoud van relais en electrische poolklemmen
Volledig, niet gedemonteerd

Starter

Met hun solénoïde en gemonteerde vijzen de relais behouen
Volledig, niet gedemonteerd

Compressor

Volledig behoud van relais en electrische poolklemmen
Afgedopt

Turbo

Catalysator

Vulling gas
klimaatregeling

Zorgvuldig gehandeld : breekbaar stuk (Bedieningen, enz.…).
Volledig
In elkaar gezet
Afgezaagd op elke einde van de catalysator.

Volledig

