
TT Ngày tháng Nội dung sửa chữa Người/đơn vị sửa
Vật tư thay thế

 (nếu có)

Kinh phí 

sửa chữa

Kết quả 

sau sửa chữa

1. Bơm nước 7,5KW

3/10/2019 Cháy cuộn điện Cuốn lại

2. Máy khoan tự hành H282

8/10/2019

Hỏng bạc đỡ đĩa chao

Hỏng mặt trà cụm tạo 

áp

Thay mới 02 bộ bạc đỡ đĩa chao, Thay mới 

02 mặt trà cụm tạo áp bơm thủy lực

3. Xe bom bê tông 6m3

8/10/2019
Hỏng cúp ben, guốc 

phanh, má phanh

Thay thế 04 bộ cúp ben cầu trước + thay 

mới 02 bộ guốc phanh và má phanh cầu 

trước

18/10/2019 Bầu phanh sau, má phanh

Thay mới 02 bầu phanh sau + Thay mới 01 

cóc cân chỉnh + Thay mới 16 miếng miếng 

má phanh cầu giữa và cầu sau

25/10/2019 Cụm chia hơi phanh Thay mới cụm chia hơi phanh cầu sau

8/11/2019 tay gạt xinhan, đèn pha Thay mới tay gạt xi nhan+ đèn pha

4. Máy phát điện 45KVA

8/10/2019 Hỏng cụm bơm tay Thay mới cụm bơm tay

5. Máy đào komatssu PC30

8/10/2019 Bầu lọc dầu bơm tiếp vận Thay mới bầu lọc đầu vào của bơm tiếp vận

6. Máy đào PC 30

18/10/2019 Bơm tiếp vận, gale đỡ
Thay mới 01 bơm tiếp vận 12v + thay 02 

Galee đỡ 

26/11/2019 Hộp ngăn kéo Làm lại hộp ngăn kéo tại Hà mội

7. Trạm trộn bê tông 

19/10/2019 Đỉa, rách băng tải Thay mới 30 đỉa vá băng tải
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8. Xe tải 89C 16095

8/11/2019 Hết má phanh Thay mới 16 miếng má phanh

9. Máy phun bê tông ALIVA

8/11/2019 cháy mô tơ 30KW Quấn lại mo yow 30KW

10. Xe tải 89c 16003

26/11/2019 Chưa kiểm tra được

Lai Châu, ngày …..... Tháng …...... Năm 2019

Cán bộ phụ trách TBVT


