
MORE BITE FOR YOUR MONEY

A B
C

Forhandler: *

Dato:

Kontaktperson:

Telefon:

Telefaks:

Maskinmerke: *

Antall timer:

Skuffemerke: *

Kunde: *

Sted:

Kontaktperson:

Telefon:

Faks:

Maskinmodell: *

Serienr. maskin:

Serienr. skuffe:

Skuffevolum __________ m´SAE

A: Utvendig bredde*) __________ mm

B: Innvendig bredde __________ mm

C: Bredde i front __________ mm

D: Tykkelse sideplate __________ mm

E: Tykkelse forstykke __________ mm

F: Dybde forstykke (side) __________ mm

G: Dybde forstykke (senter) __________ mm

Merk: Er det behov for sidekant fra KVX, legg ved målsatt skisse.
*)  Utvendig bredde blir av KVX tillagt en halv sidekant tykkelse på hver side for sveis.

Driftsforhold: 
(Materiale, hardhet, fuktighet, etc.)

Dato * Sted * Navn på utfyller av skjema * Telefon *

TØM SKJEMA

SKJEMA FOR SKUFFEMÅL – HJULLASTER
* User entry required 

SKRIV UT SKJEMASEND SKJEMA

KOMATSU KVX LLC

Plogfabrikkvegen10, 4353 Klepp Stasjon

Tel.  51 78 50 80   Fax 51 78 50 81

E-post kvx@kvx.no     Internett www.kvx.no

Send inn skjemaet via e-post. Klikk på 

“Send skjema”-knappen for å starte innsendingen.

Tips: Arkiver eller print skjemaet slik at du har en 

egen kopi til ditt eget arkiv.

VIKTIG!

Forstykke: 
Type forstykke* (Rett/Delta/Spisst)

Tannprodusent*(KVX, Kmax, Hensley)

Tannsystem (1-bolt, 2-bolt, Intruder)

Tanntype (Steintann, penetrasjon,
ripper/vendbar, Single end)

Beskyttelse 
(Sidekanter/plater/ribber, frontbeskyttelseslist)

Velg...

Velg...

Velg...

How to submit the form
How to submit the form:Hjelp til innsending av skjema:Skjemaet skal sendes inn via e-post, og dette gjøres ved å klikke på "Send skjema"-knappen.Du får opp en dialogrute hvor du velger hvordan skjemaet skal sendes. 1. Leser du e-post via et program lokalt på din PC (f.eks. Outlook), velg det første alternativet "Desktop Email Application". Klikk OK, og det vil automatisk bli opprettet en e-post  som er klar til sending. NB! Du må selv trykke "Send" e.l. i e-postprogrammet for at e-posten skal bli sendt.2. Har du e-post via internett (f.eks. Hotmail) velg alternativet "Internet Email". Lagre skjemaet på egnet plassering på din PC. Logg på din internett-e-post, og opprett en e-post hvor du legger PDF-skjemaet som vedlegg. E-posten sendes til: inquiry@kvx.no


