
Implement en modelnommer:

Implement-reeksnommer:

Handelaarnaam:

Klant (Eindverbruiker):

Adres:

Poskode:

Foon: - Selfoon:

E-pos:

Trekker gebruik: kW:

Handelaar

Ek erken hiermee die volgende:

Daar is aan alle vereistes soos per die operateurshandleiding voldoen.

Alle boute en moere is nagegaan en is styf vas.

Daar is aan alle veiligheidsvereistes soos per die operateurshandleiding voldoen.

Die implement is reg gemonteer soos deur Falcon/Amazone voorgeskryf.

Die kragaftakker-as is die regte lengte gesny en korrek aan die trekker aangebring.

Die implement is reg geïnstalleer en werk soos dit moet. 

Die eienaar is instruksies gegee oor die veilige gebruik en bediening van hierdie implement.

Die operateurshandleiding is aan die eienaar oorhandig en met hom bespreek.

Die waarborg is aan die eienaar verduidelik.

Opmerkings:

Datum:
Datum:

Eienaar

Ek erken hiermee die volgende:

Die implement is volledig gemonteer en in behoorlike werkende toestand aan my gelewer.

Ek is ingelig oor die nodigheid van behoorlike en gereelde instandhouding volgens die operateurshandleiding.

Ek is ingelig oor die korrekte bediening en aanwending van die implement en sal altyd 'n veilige werksomgewing verseker:  

Ek verstaan die inhoud van die operateurshandleiding.

Ek verstaan en aanvaar die voorwaardes van die waarborg soos in die operateurshandleiding uiteengesit. 

Opmerkings:

Datum: Eienaar:

Ek is ingelig oor die ontwerp en gebruik van die implement soos in die operateurshandleiding voorgeskryf en verstaan die 

beperkings en aanwending daarvan.

Voltooi asseblief die volgende velde en stuur 'n afskrif aan sales3@falconequipment.co.za of faks dit na 086 675 9318.

Installasie deur:

Datum geregistreer:

VLI voltooi deur:

Voorleweringsinspeksievorm

Slegs vir kantoorgebruik

Registrasienommer:
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