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Returnarea echipamentului dumneavoastră 
închiriat sau în leasing - Introducere 

Este important pentru TIP ca dumneavoastră să înțelegeți pe deplin ce înseamnă conceptul de 

„Uzură  normală (Fair Wear and Tear) cu privire la utilizarea echipamentului de la TIP Trailer 

Services. Contractele de închiriere și leasing stipulează în mod normal că atunci când 

echipamentul este returnat, acesta trebuie să respecte prevederile legale, să fie apt pentru a 

putea fi condus pe drumuri publice și să nu prezinte daune sau deteriorări nerezonabile. Acest 

lucru poate da naștere adesea la întrebări cu privire la ce înseamnă mai exact „rezonabil” și „ 

normal” în ceea ce privește deteriorarea care survine în condiții de funcționare normale de zi 

cu zi. 

 

Pentru a ne asigura că suntem toți de acord asupra a ceea ce este și ceea ce nu este acceptabil 

ca uzură normală, am redactat următoarele ghiduri. Acestea se bazează pe standardele 

comune la nivel european pentru vehiculele comerciale în ceea ce privește returnarea după o 

perioadă de închiriere sau leasing pe termen lung. 

Sunt expuse exemple fotografice pentru a ajuta la ilustrarea situatiilor tipice care apar la 

utilizarea echipamentelor, în vederea evidențierii precise a ceea ce este acceptabil ca uzură 

normală. Nu includem daune care pot surveni din evenimente specifice, cum ar fi impactul, 

deplasarea sarcinilor sau stivuirea necorespunzătoare a materialelor. Acceptând desigur că 

funcționările normale vor duce la deteriorare, ghidurile încearcă să simplifice procesele de 

returnare a echipamentelor și să se asigure că toate părțile înțeleg cine este responsabil și 

pentru ce. 

 

 
Ghidurile în sine nu reprezintă o parte a contractului nostru și, în mod natural, sperăm că 

întotdeauna clienții noștri utilizează cele mai bune practici pentru managementul și 

întreținerea flotei, respectând intervalele de service recomandate, programând reparațiile și 

efectuând verificările regulate ale echipamentului. Un bun sistem de întreținere va îmbunătăți 

costurile de funcționare și va reduce probabilitatea de a suporta costuri suplimentare atunci 

când unitatea este returnată. 
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• Acest document prezintă multe reparații și probleme comune, dar 

nu reprezintă o listă completă și exhaustivă a tuturor posibilităților. 

 
• În cazul întreținerii sau reparației echipamentului TIP de la TIP Trailer 

Services, rețineți că toate reparațiile trebuie să fie la un standard 

acceptabil și conforme cu ghidurile „ Uzura normală” din acest 

document, indiferent de vechimea unității. Remorcile aflate încă în 

perioada de garanție trebuie să fie reparate în conformitate cu 

specificația agreată a producătorului pentru a  menţine acoperirea 

garanției. 

 

• Totuși, „dauna” acceptabilă asupra unei semiremorci noi returnate 

după un contract pe termen lung și a unei semiremorci noi returnate 

după un contract pe termen scurt va fi analizată luând în considerare 

vechimea remorcii, termenul de închiriere și uzura  normală proprie 

acceptată. 

• Dacă este agreat în mod expres, semiremorcile noastre pot fi reparate în 

conformitate cu specificațiile clienților până când sunt returnate după 

perioada de chirie, moment în care semiremorca va fi readusă la 

standardul nostru de reparație, dacă este necesar. Orice cost de refacere 

va fi considerat daună. 

 
• Orice reparații sub standard efectuate de un client sau agentul 

acestuia vor fi considerate daune și vor fi aduse la un standard 

acceptabil pe cheltuiala clientului. 

 
• Orice reparație temporară (o „reparațieexpresă” pentru a readuce 

remorca pe drumurile publice) efectuată de noi sau unul dintre agenții 

noștri va fi adusă la standardul nostru de reparație la cea mai rapidă și 

convenabilă ocazie, iar costul atât al reparației temporare, cât și al 

celei standard va fi perceput de la client. 

 

• Tipurile de reparații asupra semiremorcilor mai vechi, în special al 

acelora pentru care garanția pentru  structura  semiremorcii a expirat, 

poate fi modificat dacă este considerat de noi ca fiind în detrimentul 

activității noastre viitoare. 

 
• Reparațiile existente asupra semiremorcilor pot fi „scutite”, ceea ce 

înseamnă că, dacă acestea au fost acceptate de noi în prealabil și nu 

sunt „critice pentru siguranță”, nu vor trebui refăcute. Noi vom „scuti” 

reparațiile existente însă orice nouă reparație asupra semiremorcilor 

trebuie să fie la standardul nostru de reparație. 

• Multe reparații făcute asupra semiremorcilor sunt rezultatul  

daunelor de impact sau al altei utilizări eronate a produsului. 

Această daună este definită ca daună produsă de client și se 

presupune că TIP va recupera de la client costurile asociate acestei 

daune. Exemplele includ găuri ale panourilor laterale, placaj rupt, 

pneuri explodate, aplatizarea pneurilor etc. 
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• Uneori, o unitate este întreținută inadecvat în timp ce este în leasing 

sau închiriere sau este utilizată într-un mediu sau mod pentru care nu 

este potrivită și atunci rezultă daune sau uzură excesivă. Costurile 

asociate acestor situații sunt, de asemenea, considerate daună 

produsă de client și vor fi percepute de la client. 

 

• Anumite componente ale semiremorcii se uzează complet în cursul 

utilizării regulate. Înlocuirea acestor elemente ca rezultat al utilizării 

normale este denumită uzură normală. Exemplele includ uzura benzii 

de rulare a pneului, uzura garniturii de frână, rolele de ușă, tampoane 

spate etc. 

• Clienților nu le este permis să modifice semiremorcile fără 

consimțământul scris al departamentului nostru regional de 

management operațional. 

 
• Există anumite alte reparații care sunt necesare ca rezultat al defectării 

produselor sau componentelor.Aceste probleme privind garanția și 

produsul (dacă pretențiile sunt acceptate de producător) nu sunt 

responsabilitatea clientului și nu ne așteptăm ca acestea să fie plătite de 

client. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Legendă 
 

În cadrul acestui document, am arătat mai multe imagini cu 

semiremorci avariate. Aceste imagini sunt evidenţiate ca exemple 

pentru a clarifica anumite tipuri de daune. La nivelul imaginii, veți 

vedea fie o bifă verde pentru daune acceptabile, fie o cruce roșie în 

cazul unor daune inacceptabile. 
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Condiții de inspecție și returnare pentru remorci 
 

• Este responsabilitatea clienților să se asigure că starea 

semiremorcii, constatată la inspecțiile de predare și de returnare 

este satisfăcătoare pentru aceștia. Agentul constatator al clientului, 

fie că este angajat direct de client sau prin intermediul unei agenții 

sau al unui terț, va fi considerat reprezentantul desemnat al 

clientului, împuternicit să aprobe condițiile de inspecție. 

 

• Dauna constatată la inspecția de returnare însă nu și la inspecția de 

predare va fi tratată ca responsabilitatea clientului. Clienților nu li se 

vor percepe costurile pentru daunele constatate la plecare. 

 
• La semiremorcile returnate cu autocolante aplicate în cursul 

închirierii, fără aprobarea noastră, clientul va fi responsabil pentru 

îndepărtarea autocolantului, iar costul îndepărtării va fi perceput 

de la acesta. 

 
• Curățarea internă va fi efectuată de companii specializate în cazul 

în care resturile din remorcile returnate nu pot fi identificate ca 

nepericuloase (conform definiției din Politica privind mediul, 

sănătatea și siguranța) și/sau îndepărtate cu o simplă curățare 

. Acest lucru se va face pe cheltuiala clientului. 

• Toate documentele corespunzătoare trebuie returnate, de exemplu 

documentele ITP, documentele de înregistrare, plăcuțele de 

înmatriculare etc. Ne rezervăm dreptul de a menține semiremorca 

în chirie la clientul care o returnează dacă nu sunt returnate 

documentele relevante. 

 
• Becuri și dispersoare de rezervă nu vor fi furnizate atunci când este 

închiriată o semiremorcă, cu excepția cazului în care este solicitat în 

mod specific de client. Pe durata perioadei de închiriere, clientul 

este responsabil pentru înlocuirea becurilor arse și/sau 

a dispersoarelor deteriorate/lipsă. La finalul închirierii, clientul 

trebuie să returneze becuri și dispersoare de același tip și în aceeași 

stare. Nerespectarea acestor termeni va fi considerată daună, iar 

elemenele lipsă/deteriorate 

vor fi înlocuite pe cheltuiala clientului. 

 
• Clientul este obligat să se asigure că toate chingile de întindere a 

prelatei sunt asigurate corespunzător în timpul utilizării. 

 
• Exemplele de daună produsă de client includ tăieturi, găuri, 

nereturnarea echipărilor opționale, folosirea greșită de către 

operator. 
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• Exemplele de daună produsă de client includ reparația 

necorespunzătoare, găurile sau fisurile în panouri create prin impact 

intern sau extern sau alte daune interne sau externe cauzate de 

elemente cum arstivuitoarele, transport securizat necorespunzător, 

copaci, stâlpi, cioturi sau alte obstacole. Ar fi inacceptabil să vedem un 

panou Ferroplast zgâriat și învelișul exterior perforat, expunând 

izolația la apă și contaminare. 

 

• Exemple de uzură normală asupra panourilor de dubă sunt cazurile 

în care zgârieturile pot fi îndepărtate prin curățare și nu au perforat 

panoul exterior, indiferent dacă sunt din aluminiu, Ferroplast sau 

GRP(poliester armat cu fibre de sticlă). 



Definiții acceptabil/inacceptabil - panouri laterale exterioare, 
șine și stâlpi dubă închisă 

2/7 
 

 

 
 
 

 

  
 

  

Panoul Ferroplast poate fi curățat sau lustruit. 
Panou Ferroplast zgâriat și înveliș exterior perforat, expunând 
izolația la apă și contaminare 
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Zgârietura laterală în  GRP care nu a perforat stratul protector de 

Gelcoat și care poate fi îndepărtată prin curățare sau lustruire este 

acceptabilă. 

Fisura panoului lateral din GRP cu infiltrarea apei, fisurile fine indică 

impact interior. 

 
Fisurile fine indică impact interior care s-ar putea transforma în ceva 

mai grav. Când sunt observate, acestea trebuie cercetate. 
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Zgârietură laterală în aluminiu care poate fi îndepărtată 

prin curățare sau lustruire. 

Zgârietura panoului lateral dinGRP, înveliș Gelcoat rupt, 

infiltrarea apei și infestare cu mucegai 
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Bolțuri prin panourile laterale din GRP. 
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Stâlp de colț deteriorat din cauza impactului, crestat, dar nu găurit. Stâlp de colț deteriorat din cauza impactului, cu vopseaua de 

suprafață îndepărtată. 
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Stâlp de colț deteriorat, suprafață zgâriată, dar nu găurită. Stâlp de colț deteriorat din cauza impactului, cu lampă frontală de 

gabarit lipsă. 
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• Exemplele de daună produsă de client la garnituri interioare, panouri, 

șine de alunecare includ găurile, lemn care este fisurat ca rezultat al 

lovirii de obiecte,cum ar fi paleți sau echipamente de transport sau 

încărcare, cum ar fi stivuitoare sau cărucioare pentru paleți. Șinele 

de alunecare și șinele de sprijin pentru marfă rupte suficient pentru a 

necesita înlocuirea sunt considerate, de asemenea, daună produsă de 

client. În cazul în care șinele nu pot fi utilizate pentru scopul inițial 

din cauza utilizării eronate, costul de reparație este suportat de 

client. 
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Panou Ferroplast neperforat remorcă frigorifică. Șină interioară de dirijare a sarcinii deteriorată fără a mai putea fi 

reparată. 
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Panou din GRP zgâriat de paleți, dar neperforând învelișul Gelcoat. Panou din GRP perforat și înveliș Gelcoat zgâriat, reparație 
insuficientă laplinta laterală. 
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Exemplu de uzură normală aplintei laterale, muchia ascuțită trebuie 
să fie șlefuită. 

 Plinta laterală deteriorată și smulsă de la panou. 
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• Exemplele de daune produse de client sunt găurile, tăieturile, 

reparațiile necorespunzătoare și folosirea greșită de către operator. 

 
• Exemplele de uzură normală sunt prelata sau chingile de întindere a 

prelatei destrămate și deteriorarea treptată a rolelor de prelată 

rezultând din utilizarea continuă. Zgârieturi la învelișul interior al 

prelatei care nu expun sau taie țesătura interioară. 
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Reparație corectă a panoului exterior cu colțuri rotunjite pentru a 
preveni ridicarea. 

Reparații multiple ale panoului exterior cu petice aplicate peste alte 
petice și materiale de diferite culori. 
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Reparație corectă a panoului interior cu muchii ale tăieturii 

apropiate și drepte. 

Tăieturi nereparate în materialul prelatei. 
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Reparație corectă a muchiei inferioare exterioare cu colțuri 

rotunjite pentru a preveni ridicarea. 

Tăieturi nereparate în materialul prelatei la muchia inferioară. 
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Tăieturi nereparate în materialul prelatei la colț sau la stâlpul de tensionare. 
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Reparație interioară corectă la care muchiile de material se 

împreunează și sunt aliniate. 

Reparație interioară necorespunzătoare la care muchiile de 

material nu se împreunează sau nu sunt aliniate. 
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Zgârietura lungă la prelata interioară nu expune sau taie țesătura 

interioară. 

Găuri mici care vor permite o infiltrare de apă care poate 

deteriora bunurile din interior. 
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Exemplele de daună produsă de client sunt: 

• Reparații necorespunzătoare la nivelul panoului de ușă sau 

componentelor metalice, cum ar fi petice sau secțiuni de panou 

sau sudură la balamalele ușilor. 

 

• Găuri sau tăieturi în panouri din cauza impactului exterior cu copaci, 

garduri, cioturi sau alte obstacole sau daună internă de la stivuitor sau 

deplasarea mărfii. Daune de impact similare la balamalele ghidajelor 

de ușă, role, mecanisme de blocare, etanșări sau alte componente 

metalice, de ex. opritoarele ușilor din spate. 

Acestea includ daunele provocate de deschiderea sau închiderea necorespunzătoare. 

 

• Daune la mecanismul de încuiere și la armăturile ușilor ca 

rezultat al tentativei de furt sau de pătrundere prin 

efracție. 

 
• Uzură normală este coroziunea la învelișul ușii, dar nu ca rezultat al 

atacării prin contaminare chimică provenită de la bunurile 

transportate. 

 
• Include, de asemenea, deteriorarea treptată a etanșărilor ușii 

(neincluzând nicio daună la partea din aluminiu a unor etanșări de ușă), 

sau deteriorarea miezului din placaj care nu este rezultatul unei daune 

nereparate sau reparate necorespunzător. 
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 Bordură din aluminiu pentru etanșarea ușii deteriorată. 
Profil paraploaie  aferent ușii din spate îndoit ca urmare a unui 
impact. 

 Profil aluminiu pentru etanșarea ușii deteriorat. 
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Suport de balama al ușii din spate îndoit din cauza impactului, 

neîmpiedicând funcționarea ușii. 

Suport de balama al ușii din spate îndoit din cauza impactului, 

împiedicând funcționarea ușii. 
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Reparație corectă a ușii, petice nivelate și bine reparate. Colț  ușă dubă frigorifică deteriorat din cauza impactului, nereparat, 

va continua să se deterioreze și poate infesta cu bacterii. 
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Ușă veche cu coroziune la învelișul interior, daună la 

etanșări din cauza utilizării continue, fără distorsiune la 

panoul ușii. 

Ușă veche cu coroziune la învelișul interior, impactul la colț a 

deteriorat panoul ușii și etanșările astfel încât nu mai poate fi 

montată o etanșare nouă. 
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• Pentru adânciturile care nu necesită reparații, cu un diametru 

maxim de 20 mm, nu vor fi percepute costuri suplimentare de la 

client. 

• Adânciturile mai mari și găurile vor fi considerate daună produsă 

de client dacă acestea nu sunt menționate pe procesul verbal de 

predare 

Etanșare ușă și înveliș exterior deteriorat din cauza impactului sau utilizării 
necorespunzătoare. 
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Fără reparație, fără percepere cost suplimentar de la client, dacă 
interiorul nu este perforat. 

Daună la stâlpul lateral din spate. 



Definiții acceptabil/inacceptabil - obloane rabatabile și 
suprastructură 
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• Exemple de daune de client sunt găurile, tăieturile, folosirea 

greșită de către operator și înlocuirea obloanelor cu plăci 

inferioare specificației originale a remorcii furnizate. 

 
• Exemple de uzură normală sunt adânciturile minore care nu sunt ușor 

vizibile și care nu prezintă deteriorări ale stratului de vopsea, 

zgârieturi minore la nivelul stratului de vopsea, care nu afectează 

aspectul cosmetic sau valoarea remorcii. Deteriorare treptată la 

chingile de întindere prelată și cablul TIR provocată de utilizarea 

continuă. Zgârieturi la interiorul prelatei care nu expun sau taie 

țesătura interioară. Înlocuirea elementelor de service și a altor 

componente, dacă nu se face ca urmare a folosirii greșite de către 

operator, daune la etanșările de legătură la peretele lateral și podea, 

dacă nu sunt identificate ca fiind din cauza folosirii greșite de către 

operator. 
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Panou al oblonului lateral deteriorat, dar nu găurit, distorsiune 

acceptabilă deoarece nu împiedică funcționarea oblonului. 

Oblonul din spate îndoit, dar nu găurit, distorsiunea nu împiedică 
funcționarea oblonului. 
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Panou al oblonului lateral deteriorat din cauza impactului, 

neperforat și profil nedistorsionat. 

Panou al oblonului lateral deteriorat din cauza impactului, 

neperforat, însă cu profil distorsionat. 
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Cavități ale  buzunarului, fără percepere cost suplimentar de 

la client dacă încape o placă de protecţie. 

Cavitate a buzunarululi deteriorat astfel încât placa de 

protecţie nu mai poate sta în siguranță. 
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Reparație sudură aluminiu la profilul oblonului lateral, 

inacceptabilă pentru remorcile TIR dar OK pentru remorcile 

neutilizate ca remorci certificate TIR, în interiorul UE. 

Panou al oblonului lateral deteriorat și găurit din cauza impactului. 
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• Exemplele de daună de client includ găuri sau adâncituri în panouri 

din cauza impactului exterior de la copaci,  încărcare pe feribot, 

platforme de încărcare sau alte obstacole. Acestea includ daunele 

provocate de deschiderea sau închiderea necorespunzătoare. Daune 

la mecanismul de încuiere și la armăturile ușilor, ca rezultat al 

tentativei de furt sau de pătrundere prin efracție sunt, de 

asemenea, considerate daune de client. 

 

• Uzură normală este coroziunea la învelișul ușii ca rezultat al atacării 

prin contaminare chimică, de asemenea deteriorarea treptată a ușii 

care nu este rezultatul unei daune nereparate sau reparate 

necorespunzător. 
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Adâncituri superficiale la capotă care nu au impact negativ 

asupra aspectului cosmetic al unității. 

Adâncituri care provoacă deformarea capotei, impact 

negativ asupra aspectului cosmetic al unității. 
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Adâncituri superficiale la uși, care nu au impact negativ asupra 

aspectului cosmetic al unității și care nu împiedică funcționarea 

ușilor. 

Daună gravă la uși, care împiedică funcționarea ușilor. 
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• Exemplele de daună produsă de client includ reparații 

necorespunzătoare, găuri sau fisuri cauzate de impact, arcade de 

plafon slăbite din cauza impactului, arcade de plafon îndoite sau 

rupte sau alte daune interne sau externe cauzate de elemente cum 

ar fistivuitoare, ramuri de copaci, cioturi la înălțime scăzută, poduri 

la înălțime scăzută etc. 
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De asemenea, deteriorarea la grinda frontală, 

turnarea de colț, stâlpul de colț, șina superioară 

de pe partea dreaptă și panouri. 

Daună la placa de plafon frontală și la carcasa lămpii de gabarit Daună la placa de plafon frontală 
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Politica de reparații pentru plafoane din aluminiu 
 

 

 

Petic: Îmbinare 

 • Îndepărtați peticul zonei deteriorate, aplicând pastă de etanșare 

din silicon și asigurând cu „nituri cu cap îngropat” de 3/16 sau 
5 mm. 

• Petice multiple posibile. 

• Îndepărtați secțiunea pe toată lățimea, înlocuiți, aplicați pastă de 

etanșare din silicon și asigurați cu „nituri cu cap îngropat” de 3/16 
sau 5 mm. 

• Se pot face doar 2 îmbinări, creând un maximum de 3 secțiuni de 
plafon separate. 

• Zona peticită trebuie să fie din spatele secțiunii deteriorate până 

la cea mai apropiată grindă. Dacă un plafon este găurit în spatele 

unei secțiuni de îmbinare existente, reparația trebuie să fie încă 

din spatele zonei deteriorate la cea mai apropiată grindă. Ca atare, 

îmbinarea existentă ar fi înlocuită pe cheltuiala noastră. 
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• Componentele uzate complet în timpul utilizării regulate, de 

ex. chingile, rolele, găurile de știft sunt considerate uzură 

echitabilă. 

 
• Exemplele de daună produsă de client includ reparații 

necorespunzătoare, găuri și daună de impact la structura 

plafonuluiculisant, de asemenea rularea când plafonul este 

incomplet securizat sau într-o stare care duce la provocarea 

daunelor care împiedică funcționarea în siguranță a plafonului. 
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Plafonul tip Edscha cu chingă de securizare lipsă, fără semne de 

daune, chinga este un element de uzură. 

Arcade de plafon tip Edscha îndoite din cauza greutății care acționează de 
deasupra. 
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• Exemplele de uzură normală includ scobituri minore și găuri de cuie 

care nu necesită secționarea podelei sau înlocuirea plăcii. 

 
• Exemplele de daună de client includ reparații necorespunzătoare, 

cum ar fi „acoperirea cu placă” sau secțiuni ale plăcii care sunt prea 

scurte. Alte exemple sunt scobiturile mari sau fisurile cauzate de 

supraîncărcare sau zgârieturile stivuitorului sau dauna la o placă de 

prag care ar necesita înlocuirea plăcii sau îndreptarea substanțială. 

Daună provocate de apă ca urmare a reparării necorespunzătoare a 

peretelui lateral sau daunelor la nivelul acoperișului și daunelor 

cauzate de expunerea podelei la acizi sau materiale corozive. 

Îndepărtarea cuielor va fi considerată daună. 



Definiții acceptabil/inacceptabil - podele 2/3 
 

 

 
 
 

 

  
 

Uzură echitabilă pentru podea nouă, nu include fante sau găuri de 

distorsiune excesive din cauza folosirii greșite. 

Placă metalică deasupra secțiunii de podea deteriorate. 
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Înveliș protector din rășină la partea superioară a plafonului uzat Podea reparată cu materialul corect, dar plăcile nu sunt aliniate. 
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Mecanism de rulare/frâne 

• Orice daună sau uzură în exces survenită atunci când o semiremorcă 

nu este pusă la dispoziție de un client pentru lucrări de service la 

termen sau ca rezultat al folosirii greșite, cum ar fi utilizarea frânelor 

remorcii pentru a încetini o unitate la rularea pe o pantă lungă sau 

încărcarea excesivă din care rezultă deformarea permanentă a 

traversei, va fi considerată daună produsă de client. 

 

• Exemplele de uzură a mecanismului de rulare includ înlocuirea 

elementelor de service și a altor componente, dacă nu sunt rezultatul 

unei folosiri greșite de către operator. 

 
• Exemplele de daună produsă de client includ axe îndoite sau fisurate 

sau arbori deteriorați ca rezultat al situațiilor de impact, cum ar fi 

lovirea stâlpilor, obiectelor de pe carosabil, bordurilor, cioturilor sau a 

altor obstacole sau ca rezultat al supraîncărcării remorcii. Dacă o 

unitate este în închiriere sau leasing extins (mai mult de 6 luni), iar 

clientul nu efectuează nicio întreținere preventivă și nici nu pune la 

dispoziție semiremorca pentru lucrările noastre de întreținere și drept 

rezultat al lubrifierii insuficiente a capătului de cuplare,  axa „se arde” 

complet, acest lucru va fi, de asemenea, considerat daună. 

• Exemple de daună produsă de client ar fi picioare de staţionare 

îndoite din cauza daunelor rezultate în urma impactului sau a 

folosirii greșite de către operator, daună transbordare feribot 

etc 

 
• Elementele de uzură normală includ adânciturile minore la nivelul 

șinelor sau suprafețelor vopsite care nu sunt ușor vizibile și care nu 

prezintă deteriorări ale stratului de vopsea. 

 
• Un exemplu de uzură normală este reprezentat de zgârieturile minore 

ale stratului de vopsea de la nivelul picioarelor de staţionare, care nu 

afectează aspectul cosmetic și adânciturile minore la piciorulde 

staţionare, care nu necesită înlocuire  

 

• Bolţ fixare la care uzura există în circumstanțe normale și nu ca 

rezultat al impactului sau sarcinilor de ridicare acționând asupra 

remorcii. 

 

• Dauna amortizorului din spate este considerată daunănormală, 

presupunând că nu există nicio daună la zona semiremorcii pe care 

amortizorul este proiectat să o protejeze. 

 

• Brațele lămpilor trebuie să fie drepte. 
 

Șasiu 

• Preșul de noroi nu este considerat un element de uzură și orice daună 

care afectează legalitatea componentelor va fi rectificată pe 

cheltuiala clientului. 

Suspensie 

• Uzura suspensiei pneumatice include înlocuirea amortizoarelor de șoc, 

ajustarea gărzii la sol sau înlocuirea sacilor de amortizor din cauza 

uzurii treptate în circumstanțe normale. 
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• Orice impact care împiedică capacitățile operaționale ale 

amortizorului retractabil este considerată daună. 
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Daună la roțile și axul piciorului de staţionare care nu afectează 

funcționarea. 

Daună la piciorul tampon al piciorului de staţionare, dacă nu este 

înlocuit, va cauza daună la interiorul suportului. 
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Dauna la piciorul pivot al piciorului de staţionare va afecta 

funcționarea și va depăși limitele acceptabile. 

Daună la carcasabolţului de prindere, dar nu afectează funcționarea. 
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Piciorul de staţionare cu mâner cotit în poziția de securizare. Picior de staţionare înlocuit, dar fără mâner cotit care să securizeze 
poziția. Dacă sunt montate picioare Jost, vopseaua invalidează 
garanția. 
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Picior de staţionare drept cu securizare mâner. Picior de staţionare îndoit, fără percepere cost suplimentar de la 

client, dacă diferența nu este mai mare de 10 % din unghiul de 90°. 
Percepere cost suplimentar de la client prin depășirea limitei 
menționate sau dacă funcționalitatea este afectată. 
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Daună de impact care nu distorsionează produsul fabricat și 

poate fi curățată și vopsită la costuri reduse. 

Bară de protecție anti împănare îndoită, fără percepere cost 

suplimentar de la client, dacă diferența nu este mai mare de 10 % din 

unghiul de 90°. Percepere cost suplimentar de la client prin depășirea 

limitei menționate. De asemenea, dacă reparația este comandată prin 

inspecțiile legale (ITP, etc.). 
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Bară lampă spate îndoită. Bară lampă îndoită, fără percepere cost suplimentar de la client, 

dacă diferența nu este mai mare de 10 % din unghiul de 90°. 
Percepere cost suplimentar de la client prin depășirea limitei 
menționate. De asemenea, dacă reparația este comandată prin 
inspecțiile legale (ITP, etc.). 
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Uzură echitabilă a cauciucului protector pentru pistonul de 

împingere, fără percepere cost suplimentar de la client, 

presupunând că nu există nicio daună la zona remorcii la care 

amortizorul este proiectat să o protejeze. 

Fără daună la amortizoarele din spate și barele de protecție anti împănare. 
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Adâncituri de impact și distorsiune la bara laterală din aluminiu. 
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Capac roșu al conductei pneumatice rupt, nu va afecta funcționarea. Priză electrică din plumb ruptă. 
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Scară de acces spate returnată în stare operațională bună. Scară de acces spate returnată cu daună. 
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Returnată fără scară de acces spate. 
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Roată de culoare greșită și aripi peticite, daună posibilă din cauza 

supra-încărcării sau rulării cu garda la sol necorespunzătoare. 

Aripă deteriorată și apărătoare roată lipsă după explozie cauciuc. 
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Pneuri Accelerarea uzurii cauzată de presiunea incorectă a pneurilor 

100 

90 

• Exemplele de daună produsă de client sunt tăieturile necesitând reparații, 

dauna de impact din care rezultă defectarea pneurilor sau care necesită 

reparare, perforarea cu obiecte străine și uzura în exces din cauza 

condițiilor de rulare și a presiunii incorecte a pneurilor. 

 

• Nereturnarea capacelor supapelor de înaltă presiune odată cu 

semiremorca este considerată răspunderea clientului, precum și 

daunele la roată provocate de condițiile de funcționare și impact. 

 

• Uzura normală se bazează pe kilometri parcurși sau milimetri de 

uzură, dacă există „capac pentru pneuri” pentru protecție și sunt 

respectate orientările de uzură ale producătorului pneurilor. 
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Pierderea lucrărilor 
de service din cauza 
umflării insuficiente 

 

Pierderea lucrărilor 
de service din cauza 
umflării excesive 
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Uzură rapidă a umărului din 

cauza umflării insuficiente. 

Fisurarea canelurii benzii de 

rulare din cauza umflării 

excesive 
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Pneuri 
 
 

 

Perforare adâncă la pneuri, daună 

la umăr și perete lateral. 

Daună la peretele lateral al pneului prin perforare adâncă Efect tip piele de elefant și 

nervuri tocite din cauza 

manevrării strânse care 

creează întinderi la pneuri. 

 

 

  

Explozie la peretele lateral din cauza perforării marginii interioare. Diametru diferit sau împerechere greșită la pneurile gemene. 



 

 

Responsabilitatea 
clientului - verificări de 
siguranță zilnice la 
remorcă 

 
 

General: Remorcă frigorifică: 

 
Presiune corectă pneuri. Verificați/ajustați nivelurile de ulei și apă. 

 
Stare pneu. Verificați conexiunile și siguranța bateriei. 

 
Siguranță bulon roată. Verificați motorul pregătit de pornire fără a fi prezente alarme 

în memorie. 

 
Verificați funcționarea frânei. Combustibil suficient în rezervorul diesel. 

 
Verificați funcționarea luminii. Evaporator, tubulatură de aer și supape fără obstrucții. 

1/1 

 

Verificați scurgerile de aer. 

 
Când remorca este parcată, goliți 
butelia de aer 

 
Platformă de ridicare marfă spate: 

(în acest fel se elimină umiditatea și se evită înghețul). Platformă securizată și mobilă. 
 

Verificați starea generală a semiremorcii pentru siguranța și conformitate cu cerințele legale. 



 

 

Ghidaje drepte și nedeteriorate. 



 

 

  
 

Returnarea 
echipamentului 
dumneavoastră 
închiriat  
sau în  
leasing 
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Returnarea echipamentului dumneavoastră 
închiriat sau în leasing - Introducere 

Este important pentru TIP ca dumneavoastră să înțelegeți pe deplin ce înseamnă conceptul de 

„Uzură echitabilă” (Fair Wear and Tear) cu privire la utilizarea echipamentului de la TIP Trailer 

Services. Contractele de închiriere și leasing stipulează în mod normal că atunci când echipamentul 

este returnat, acesta trebuie să respecte prevederile legale, să fie apt pentru a putea fi condus pe 

drumuri publice și să nu prezinte daune sau deteriorări nerezonabile. Acest lucru poate da naștere 

adesea la întrebări cu privire la ce înseamnă mai exact „rezonabil” și „echitabil” în ceea ce privește 

deteriorarea care survine în condiții de funcționare normale de zi cu zi. 

 
Pentru a ne asigura că suntem toți de acord asupra a ceea ce este și ceea ce nu este acceptabil ca 

uzură echitabilă, am redactat următoarele ghiduri. Acestea se bazează pe standardele comune la 

nivel european pentru vehiculele comerciale în ceea ce privește returnarea după o perioadă de 

închiriere sau leasing pe termen lung. Sunt expuse exemple fotografice pentru a ajuta la ilustrarea 

exemplelor de lucruri tipice care se pot întâmpla la utilizarea echipamentelor, în vederea evidențierii 

precise a ceea ce este acceptabil ca uzură echitabilă. Nu includem daune care pot surveni din 

evenimente specifice, cum ar fi impactul, deplasarea sarcinilor sau stivuirea necorespunzătoare a 

materialelor. 

 

Acceptând desigur că funcționările normale vor duce la deteriorare, ghidurile încearcă să simplifice 

procesele de returnare a echipamentelor și să se asigure că toate părțile înțeleg cine este 

responsabil și pentru ce. 

 
Ghidurile în sine nu reprezintă o parte a contractului nostru și, în mod natural, sperăm că 

întotdeauna clienții noștri utilizează cele mai bune practici pentru managementul și întreținerea 

flotei, respectând intervalele de service recomandate, programând reparațiile și efectuând 

verificările regulate ale echipamentului. Un bun sistem de întreținere va îmbunătăți costurile de 

funcționare și va reduce probabilitatea de a suporta costuri suplimentare atunci când unitatea este 

returnată. 
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Returnarea echipamentului dumneavoastră 
închiriat sau în leasing - Cuprins 
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Legendă 
În cadrul acestui document, am arătat mai multe 

imagini cu remorci avariate. Aceste imagini sunt 

prevăzute ca exemple pentru a clarifica anumite 

tipuri de daune. La nivelul imaginii, veți vedea fie o 

bifă verde pentru daune acceptabile, fie o cruce roșie 

în cazul unor daune inacceptabile. 
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Definiții ale uzurii echitabile și ale 
daunelor - Note generale 

 

 

• Acest document prezintă multe reparații și probleme comune, dar nu reprezintă o listă completă 
și exhaustivă a tuturor posibilităților. 

• În cazul întreținerii sau reparației echipamentului TIP de la TIP Trailer Services, rețineți că 

toate reparațiile trebuie să fie la un standard acceptabil și conforme cu orientările „Uzura 

echitabilă” din acest document, indiferent de vechimea unității. Remorcile aflate încă în 

perioada de garanție trebuie să fie reparate în conformitate cu specificația agreată a 

producătorului pentru a proteja acoperirea garanției. 

• Totuși, „dauna” acceptabilă asupra unei remorci noi returnate după un leasing pe termen lung 

și a unei remorci noi returnate după un leasing pe termen scurtva fi analizată luând în 

considerare vechimea remorcii, termenul de leasing și uzura echitabilă proprie acceptată. 

• Nivelul reparației asupra remorcilor mai vechi, în special al acelora pentru care garanția pentru 
corpul remorcii a expirat, poate fi modificat dacă este considerat de noi ca fiind în detrimentul 
activității noastre viitoare. 

• Reparațiile existente asupra remorcilor pot fi „scutite”, ceea ce înseamnă că, dacă acestea au 
fost acceptate de noi în prealabil și nu sunt „critice pentru siguranță”, nu vor trebui refăcute. Noi 
vom „scuti” reparațiile existente însă orice nouă reparație asupra remorcilor trebuie să fie 
conformă standardului nostru de reparație. 

• Dacă este agreat în mod expres, remorcile noastre pot fi reparate în conformitate cu 

specificațiile clienților până când sunt returnate după perioada de chirie, moment în care 

remorca va fi readusă la standardul nostru de reparație, dacă este necesar. Orice cost de 

refacere va fi considerat daună. 

• Orice reparații sub standard efectuate de un client sau agentul acestuia vor fi considerate 
daună și vor fi aduse la un standard acceptabil pe cheltuiala clientului. 

• Orice reparație temporară (o „reparație curentă” pentru a readuce remorca pe drumurile 

publice) efectuată de noi sau unul dintre agenții noștri va fi adusă la standardul nostru de 

reparație la cea mai rapidă și convenabilă ocazie, iar costul atât al reparației temporare, cât și 

al celei standard va fi perceput de la client. 

• Multe reparații făcute asupra remorcilor sunt rezultatul daunei de impact sau al altei utilizări 

eronate a produsului. Această daună este definită ca daună produsă de client și se presupune că 

TIP va recupera de la client costurile asociate acestei daune. Exemplele includ găuri ale panourilor 

laterale, placaj rupt, pneuri explodate, aplatizarea pneurilor etc. 

• Uneori, o unitate este întreținută inadecvat în timp ce este în leasing sau închiriere sau este 

utilizată într-un mediu sau aplicație pentru care nu este potrivită și atunci rezultă daune sau 

uzură excesivă. Costurile asociate acestor situații sunt, de asemenea, considerate daună 

produsă de client și vor fi percepute de la client. 

• Anumite componente ale remorcii se uzează complet în cursul utilizării regulate. Înlocuirea 

acestor elemente ca rezultat al utilizării normale este denumită uzură normală. Exemplele 

includ uzura benzii de rulare a pneului, uzura garniturii de frână, rolele de ușă, amortizoare 

de șocuri etc. 
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Definiții ale uzurii echitabile și ale 
daunelor - Note generale 

 

 

• Clienților nu le este permis să modifice remorcile fără consimțământul scris al 
departamentului nostru regional de management operațional. 

• Există anumite alte reparații care sunt necesare ca rezultat al defectării produselor sau 

componentelor. Aceste probleme privind garanția și produsul (dacă pretențiile sunt acceptate 

de producător) nu sunt responsabilitatea clientului și nu ne așteptăm ca acestea să fie plătite 

de client. 

 

Uzură echitabilă și definiții ale daunelor 
pentru condiții de inspecție și returnare 
pentru remorci 

• Este responsabilitatea clienților să se asigure că starea remorcii, constatată la inspecțiile de 

plecare și de întoarcere, este satisfăcătoare pentru aceștia. Agentul constatator al clientului, 

fie că este angajat direct de client sau prin intermediul unei agenții sau al unui terț, va fi 

considerat reprezentantul desemnat al clientului, împuternicit să aprobe condițiile de 

inspecție. 
 

• Dauna constatată la inspecția de întoarcere însă nu și la inspecția de plecare va fi tratată ca 
responsabilitatea clientului. Clienților nu li se vor percepe costurile pentru daunele constatate la 
plecare. 

 

• La remorcile returnate cu autocolante aplicate în cursul închirierii, fără aprobarea noastră, 
clientul va fi responsabil pentru îndepărtarea autocolantului, iar costul îndepărtării va fi perceput 
de la acesta. 

 

• Curățarea internă va fi efectuată de companii specializate în cazul în care resturile din 
remorcile returnate nu pot fi identificate ca nepericuloase (conform definiției din Politica 
privind mediul, sănătatea și siguranța) și/sau îndepărtate cu o simplă curățare. Acest lucru se 
va face pe cheltuiala clientului. 

• Toate documentele corespunzătoare trebuie returnate, de exemplu documentele ITP, 
documentele de înregistrare, plăcuțele de înmatriculare etc. Ne rezervăm dreptul de a 
menține remorca în chirie la clientul care o returnează dacă nu sunt returnate documentele 
relevante. 

 

• Becurile și lentilele vor fi furnizate atunci când este închiriată o remorcă, cu excepția cazului 

în care este solicitat în mod specific de client. Pe durata perioadei de închiriere, clientul este 

responsabil pentru înlocuirea becurilor arse și/sau a lentilelor deteriorate/lipsă. La finalul 

închirierii, clientul trebuie să returneze becuri și lentile de același tip și în aceeași stare. 

Nerespectarea acestor termeni va fi considerată daună, iar elementele lipsă/deteriorate vor fi 

înlocuite pe cheltuiala clientului. 

 

• Clientul este obligat să se asigure că toate chingile sunt asigurate corespunzător în timpul utilizării. 
 

• Exemplele de daună produsă de client includ tăieturi, găuri, nereturnarea 
echipamentului opțional, folosirea greșită de către operator. 
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Daune acceptabile/inacceptabile 
Panouri laterale exterioare, șine și stâlpi dubă 

 

 

 

• Exemplele de daună produsă de client includ reparația necorespunzătoare, găurile sau fisurile în 

panouri create prin impact intern sau extern sau alte daune interne sau externe cauzate de 

elemente cum ar fi elevatoare cu furcă, transport securizat necorespunzător, copaci, stâlpi, 

cioturi sau alte obstacole. Ar fi inacceptabil să vedem un panou Ferroplast zgâriat și învelișul 

exterior perforat, expunând izolația la apă și contaminare. 

 
• Exemple de uzură echitabilă asupra panourilor de dubă sunt cazurile în care zgârieturile pot 

fi îndepărtate prin curățare și nu au perforat panoul exterior, indiferent dacă sunt din 

aluminiu, Ferroplast sau PAFS (poliester armat cu fibre de sticlă). 
 
 
 
 

  

 
 

  
Zgârietura laterală în PAFS care nu a 
perforat stratul protector de Gelcoat și 
care poate fi îndepărtată prin curățare 
sau lustruire este acceptabilă. 

Fisura panoului lateral din PAFS cu 
infiltrarea apei, fisurile fine indică 
impact interior. 

 
Fisurile fine indică impact interior care s-ar 
putea transforma în ceva mai grav. Când 
sunt observate, acestea trebuie cercetate. 

Panoul Ferroplast poate fi curățat sau 
lustruit. 

Panou Ferroplast zgâriat și înveliș exterior 
perforat, expunând izolația la apă și 
contaminare 
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Daune acceptabile/inacceptabile 
Panouri laterale exterioare, șine și stâlpi dubă 

 

 

 
 

 

  
Zgârietură laterală în aluminiu care poate 
fi îndepărtată prin curățare sau lustruire. 

Zgârietura panoului lateral din PAFS, 
înveliș Gelcoat rupt, infiltrarea apei și 
acum infestare cu mucegai 

 
 

Bolțuri prin panourile laterale din PAFS. 
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Daune acceptabile/inacceptabile 
Panouri laterale exterioare, șine și stâlpi dubă 

 

 

Colțuri 
 
 

  
Stâlp de colț deteriorat din cauza 
impactului, crestat, dar nu găurit. 

Stâlp de colț deteriorat din cauza 
impactului, cu vopseaua de suprafață 
îndepărtată. 

 
 
 

  
Stâlp de colț deteriorat, suprafață zgâriată, 
dar nu găurită. 

Stâlp de colț deteriorat din cauza 
impactului, cu lampă frontală de gabarit 
lipsă. 
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Daune acceptabile/inacceptabile 
 

 

Panouri laterale interioare dubă 

• Exemplele de daună produsă de client la garnituri interioare, panouri, șine de alunecare includ 

găurile, lemn care este fisurat ca rezultat al lovirii de obiecte,cum ar fi paleți sau echipamente 

de transport sau încărcare, cum ar fi elevatoare cu furcă sau cărucioare pentru paleți. Șinele de 

alunecare și șinele de sprijin pentru marfă rupte suficient pentru a necesita înlocuirea sunt 

considerate, de asemenea, daună produsă de client. În cazul în care șinele nu pot fi utilizate 

pentru scopul inițial din cauza utilizării eronate, costul de reparație este suportat de client. 
 

 

  

 
 

 

  
Panou din PAFS zgâriat de paleți, dar 
neperforând învelișul Gelcoat. 

Panou din PAFS perforat și înveliș Gelcoat 
zgâriat, reparație insuficientă la banda de 
lovire. 

 

 

  
Exemplu de uzură echitabilă a benzii de 
lovire, muchia ascuțită trebuie să fie 
șlefuită. 

Bandă de lovire deteriorată și smulsă de 
la panou. 

Panou Ferroplast neperforat remorcă 
frigorifică. 

Șină interioară de dirijare a sarcinii 
deteriorată fără a mai putea fi reparată. 
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Acceptabil/inacceptabil - daune 
remorcă cu prelată 

 

 

 

• Exemplele de daune produse de client sunt găurile, tăieturile, reparațiile necorespunzătoare 
și folosirea greșită de către operator. 

 
• Exemplele de uzură echitabilă sunt prelata sau chingile de marfă destrămate și 

deteriorarea treptată a rolelor de prelată rezultând din utilizarea continuă. Zgârieturi la 

învelișul interior al prelatei care nu expun sau taie țesătura interioară. 
 

 

  
Reparație corectă a panoului exterior 
cu colțuri rotunjite pentru a preveni 
ridicarea. 

Reparații multiple ale panoului exterior cu 
petice aplicate peste alte petice și 
materiale de diferite culori. 

 

  
Reparație corectă a panoului interior cu 
muchii ale tăieturii apropiate și drepte. 

Tăieturi nereparate în materialul prelatei. 

 

 

  
Reparație corectă a muchiei 
inferioare exterioare cu colțuri 
rotunjite pentru a preveni ridicarea. 

Tăieturi nereparate în materialul 
prelatei la muchia inferioară. 
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Acceptabil/inacceptabil - daune 
remorcă cu prelată 

 

 

 

 

  
Reparație interioară corectă la care 
muchiile de material se împreunează și 
sunt aliniate. 

Reparație interioară 
necorespunzătoare la care muchiile de 
material nu se împreunează sau nu 
sunt aliniate. 

 

 

  
Zgârietura lungă la prelata interioară 
nu expune sau taie țesătura interioară. 

Găuri mici care vor permite o infiltrare 
de apă care poate deteriora bunurile 
din interior. 

 

 

Tăieturi nereparate în materialul 
prelatei la colț sau la stâlpul de 
tensionare. 
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Acceptabil/inacceptabil - daune uși 
spate, obloane și cadre 

 

 

 

• Reparații necorespunzătoare la nivelul panoului de ușă sau componentelor metalice, 
cum ar fi petice sau secțiuni de panou sau sudură la balamalele ușilor. 

 
• Găuri sau tăieturi în panouri din cauza impactului exterior cu copaci, garduri, cioturi sau alte 

obstacole sau daună internă de la elevatorul cu furcă sau deplasarea mărfii. Daune de impact 

similare la balamalele ghidajelor de ușă, role, mecanisme de blocare, etanșări sau alte 

componente metalice, de ex. opritoarele ușilor din spate. Acestea includ daunele provocate de 

deschiderea sau închiderea necorespunzătoare. 

 
• Daune la mecanismul de încuiere și la armăturile ușilor ca rezultat al tentativei de furt sau de 

pătrundere prin efracție. 

 
• Uzură echitabilă este coroziunea la învelișul ușii, dar nu ca rezultat al atacării prin 

contaminare chimică emanând de la bunurile transportate. 

 
• Include, de asemenea, deteriorarea treptată a etanșărilor ușii (neincluzând nicio daună la 

partea din aluminiu a unor etanșări de ușă), sau deteriorarea miezului din placaj care nu este 

rezultatul unei daune nereparate sau reparate necorespunzător. 
 

 

  
Bordură de protecție împotriva apei la 
cadrul ușii din spate îndoită ca urmare 
a unui impact. 

Bordură din aluminiu pentru etanșarea ușii 
deteriorată. 

 

 

  
Suport de balama al ușii din spate îndoit 
din cauza impactului, neîmpiedicând 
funcționarea ușii. 

Suport de balama al ușii din spate 
îndoit din cauza impactului, 
împiedicând funcționarea ușii. 
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Acceptabil/inacceptabil - daune uși 
spate, obloane și cadre 

 

 

 

 

  
Reparație corectă a ușii, petice nivelate 
și bine reparate. 

Colț al ușii frigiderului deteriorat din cauza 
impactului, dacă nu este reparat, va 
continua să se deterioreze și poate conține 
bacterii. 

 

  
Ușă veche cu coroziune la învelișul 
interior, daună la etanșări din cauza 
utilizării continue, fără distorsiune la 
panoul ușii. 

Ușă veche cu coroziune la învelișul interior, 
impactul la colț a deteriorat panoul ușii și 
etanșările astfel încât nu mai poate fi montată 
o etanșare nouă. 

 

  
• Pentru adânciturile care nu necesită 

reparații, cu un diametru maxim de 20 mm, 
nu vor fi percepute costuri suplimentare de 
la client. 

Etanșare ușă și înveliș exterior 
deteriorat din cauza impactului sau 
utilizării necorespunzătoare. 

 

• Adânciturile mai mari și găurile vor fi 
considerate daună produsă de client 
dacă acestea nu sunt menționate la 
interschimbul de la plecare. 
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Acceptabil/inacceptabil - daune uși 
spate, obloane și cadre 

 

 

 

 

  
Fără reparație, fără percepere cost 
suplimentar de la client, dacă interiorul 
nu este perforat. 

Daună la stâlpul lateral din spate. 
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Acceptabil/inacceptabil - daune obloane 
rabatabile și suprastructură 

 

 

 

• Exemple de daune de client sunt găurile, tăieturile, folosirea greșită de către operator și 
înlocuirea plăcilor de ancorare cu plăci inferioare specificației originale a remorcii 
furnizate. 

 
• Exemple de uzură echitabilă sunt adânciturile minore care nu sunt ușor vizibile și care nu prezintă 

deteriorări ale stratului de vopsea, zgârieturi minore la nivelul stratului de vopsea, care nu 

afectează aspectul cosmetic sau valoarea remorcii. 

Deteriorare treptată la chingile de rabatare și corzile TIR provocată de utilizarea continuă. 

Zgârieturi la învelișul interior de rabatare care nu expun sau taie țesătura interioară. Înlocuirea 

elementelor de service și a altor componente, dacă nu se face ca urmare a folosirii greșite de 

către operator, daune la etanșările de legătură la peretele lateral și podea, dacă nu sunt 

identificate ca fiind din cauza folosirii greșite de către operator. 
 
 
 

  
Panou al oblonului lateral deteriorat, dar 
nu găurit, distorsiune acceptabilă deoarece 
nu împiedică funcționarea oblonului. 

Oblonul din spate îndoit, dar nu găurit, 
distorsiunea nu împiedică funcționarea 
oblonului. 

 

  
Panou al oblonului lateral deteriorat din 
cauza impactului, neperforat și profil 
nedistorsionat. 

Panou al oblonului lateral deteriorat din 
cauza impactului, neperforat însă cu 
profil distorsionat. 
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Acceptabil/inacceptabil - daune obloane 
rabatabile și suprastructură 

 

 

 

 

  
Cavități ale palplanșei, fără percepere 
cost suplimentar de la client dacă 
cavitatea este compatibilă cu o placă 
de ancorare. 

Cavitate a palplanșei deteriorată astfel 
încât placa de ancorare nu mai poate 
sta în siguranță. 

 

 

  
Reparație sudură aluminiu la profilul 
oblonului lateral, inacceptabilă pentru 
remorcile TIR dar OK pentru remorcile 
neutilizate ca remorci certificate TIR, în 
interiorul UE. 

Panou al oblonului lateral deteriorat și 
găurit din cauza impactului. 
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Daune acceptabile/inacceptabile 
 

 

Carcasă motor și uși remorcă frigorifică 

• Exemplele de daună de client includ găuri sau adâncituri în panouri din cauza impactului exterior 

de la copaci, pereți despărțitori din șipci, platforme de încărcare sau alte obstacole. Acestea 

includ daunele provocate de deschiderea sau închiderea necorespunzătoare. Daune la 

mecanismul de încuiere și la armăturile ușilor, ca rezultat al tentativei de furt sau de pătrundere 

prin efracție sunt, de asemenea, considerate daune de client. 

 
• Uzură echitabilă este coroziunea la învelișul ușii ca rezultat al atacării prin contaminare chimică, 

de asemenea deteriorarea treptată a ușii care nu este rezultatul unei daune nereparate sau 
reparate necorespunzător. 

 

 

  
Adâncituri superficiale la capotă care nu au 
impact negativ asupra aspectului cosmetic al 
unității. 

Adâncituri care provoacă deformarea 
capotei, impact negativ asupra aspectului 
cosmetic al unității. 

 

  
Adâncituri superficiale la uși, care nu au 
impact negativ asupra aspectului cosmetic al 
unității și care nu împiedică funcționarea 
ușilor. 

Daună gravă la uși, care împiedică 
funcționarea ușilor. 
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Daune acceptabile/inacceptabile 
 

 

Plafon standard din aluminiu 
 

• Exemplele de daună produsă de client includ reparații necorespunzătoare, găuri sau fisuri 

cauzate de impact, arcade de plafon slăbite din cauza impactului, arcade de plafon îndoite 

sau rupte sau alte daune interne sau externe cauzate de elemente cum ar fi elevatoare cu 

furcă, ramuri de copaci, cioturi la înălțime scăzută, poduri la înălțime scăzută etc. 
 

 

  
Daună la placa de plafon frontală și la 
carcasa lămpii de gabarit. De asemenea, 
deteriorarea la grinda frontală, turnarea 
de colț, stâlpul de colț, șina superioară 
de pe partea dreaptă și panouri. 

Daună la placa de plafon frontală. 

 

 

Politica de reparații pentru plafoane din aluminiu 
 

  

Petic: 

• Îndepărtați peticul zonei deteriorate, 
aplicând pastă de etanșare din silicon și 
asigurând cu „nituri cu cap îngropat” de 
3/16 sau 5 mm. 

Îmbinare 

• Îndepărtați secțiunea pe toată lățimea, 
înlocuiți, aplicați pastă de etanșare din 
silicon și asigurați cu „nituri cu cap 
îngropat” de 3/16 sau 5 mm. 

 

• Petice multiple posibile. • Se pot face doar 2 îmbinări, creând 
un maximum de 3 secțiuni de plafon 
separate. 

 

• Zona peticită trebuie să fie din spatele 
secțiunii deteriorate până la cea mai 
apropiată grindă. Dacă un plafon este 
găurit în spatele unei secțiuni de îmbinare 
existente, reparația trebuie să fie încă din 
spatele zonei deteriorate la cea mai 
apropiată grindă. Ca atare, îmbinarea 



Uzură echitabilă (Fair Wear and Tear) /14 feb/TIP 19 

Daune acceptabile/inacceptabile 

 

 

existentă ar fi înlocuită pe cheltuiala 
noastră. 
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Daune acceptabile/inacceptabile 
 

 

Plafon tip Edscha/glisant/ridicător 

• Componentele uzate complet în timpul utilizării regulate, de ex. chingile, rolele, găurile de știft 
sunt considerate uzură echitabilă. 

 
• Exemplele de daună produsă de client includ reparații necorespunzătoare, găuri și daună de 

impact la structura plafonului glisant, de asemenea rularea când plafonul este incomplet 

securizat sau într-o stare care duce la provocarea daunelor care împiedică funcționarea în 

siguranță a plafonului. 
 

 

  
Plafonul tip Edscha cu chingă de 
securizare lipsă, fără semne de daune, 
chinga este un element de uzură. 

Arcade de plafon tip Edscha îndoite 
din cauza greutății care acționează 
de deasupra. 
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Daune acceptabile/inacceptabile 
 

 

Podele 

• Exemplele de uzură echitabilă includ scobituri minore și găuri de cuie care nu necesită 
secționarea podelei sau înlocuirea plăcii. 

 
• Exemplele de daună de client includ reparații necorespunzătoare, cum ar fi „acoperirea cu 

placă” sau secțiuni ale plăcii care sunt prea scurte. Alte exemple sunt scobiturile mari sau 

fisurile cauzate de supraîncărcare sau zgârieturile elevatorului cu furcă sau dauna la o placă 

de prag care ar necesita înlocuirea plăcii sau îndreptarea substanțială. Daună provocate de 

apă ca urmare a reparării necorespunzătoare a peretelui lateral sau daunelor la nivelul 

acoperișului și daunelor cauzate de expunerea podelei la acizi sau materiale corozive. 

Îndepărtarea cuielor va fi considerată daună. 
 
 
 

  
Uzură echitabilă pentru podea nouă, nu 
include fante sau găuri de distorsiune 
excesive din cauza folosirii greșite. 

Placă metalică deasupra secțiunii de podea 
deteriorate. 

 

 

  
  Înveliș protector din rășină la partea 
superioară a plafonului uzat 

Podea reparată cu materialul corect, dar 
plăcile nu sunt aliniate. 
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Acceptabil/inacceptabil - daune 
șasiu, suspensie și frâne 

 

 

Mecanism de rulare/frâne 

• Orice daună sau uzură în exces survenită atunci când o remorcă nu este pusă la dispoziție de 

un client pentru lucrări de service la termen sau ca rezultat al folosirii greșite, cum ar fi 

utilizarea frânelor remorcii pentru a încetini o unitate la rularea pe o pantă lungă sau 

încărcarea excesivă din care rezultă deformarea permanentă a traversei va fi considerată 

daună de client. 

 

• Exemplele de uzură a mecanismului de rulare includ înlocuirea elementelor de service 
și a altor componente, dacă nu sunt rezultatul unei folosiri greșite de către operator. 

 
• Exemplele de daună produsă de client includ axe îndoite sau fisurate sau arbori deteriorați ca 

rezultat al situațiilor de impact, cum ar fi lovirea stâlpilor, obiectelor de pe carosabil, bordurilor, 

cioturilor sau a altor obstacole sau ca rezultat al supraîncărcării remorcii. Dacă o unitate este în 

închiriere sau leasing extins (mai mult de 6 luni), iar clientul nu efectuează nicio întreținere 

preventivă și nici nu pune la dispoziție remorca pentru lucrările noastre de întreținere și drept 

rezultat al lubrifierii insuficiente a capătului de cuplare, un ax „se arde” complet, acest lucru va 

fi, de asemenea, considerat daună. 

 

Șasiu 

• Suprimarea pulverizatorului nu este considerată un element de uzură și orice daună care 

afectează legalitatea componentelor va fi rectificată pe cheltuiala clientului. 

 
• Orice impact care împiedică capacitățile operaționale ale amortizorului retractabil este considerată 

daună. 

 
• Exemple de daună produsă de client ar fi suportul de parcare îndoit din cauza daunelor 

rezultate în urma impactului sau a folosirii greșite de către operator, daună de funcționare 
la transbordare, etc 

 
• Elementele de uzură echitabilă includ adânciturile minore la nivelul șinelor sau suprafețelor 

vopsite care nu sunt ușor vizibile și care nu prezintă deteriorări ale stratului de vopsea. 

 
• Un exemplu de uzură echitabilă este reprezentat de zgârieturile minore ale stratului de 

vopsea de la nivelul platformei basculante, care nu afectează aspectul cosmetic și 
adânciturile minore la piciorul suport, care nu necesită înlocuire de piese. 

 
• Închizătoarea pivotantă la care uzura există în circumstanțe normale și nu ca rezultat al 

impactului sau sarcinilor de ridicare acționând asupra remorcii. 

 
• Dauna amortizorului din spate este considerată daună echitabilă, presupunând că nu există 

nicio daună la zona remorcii pe care amortizorul este proiectat să o protejeze. 

 

• Brațele lămpilor trebuie să fie drepte. 
 

Suspensie 

• Uzura suspensiei pneumatice include înlocuirea amortizoarelor de șoc, ajustarea 

gărzii la sol sau înlocuirea sacilor de amortizor din cauza uzurii treptate în 

circumstanțe normale. 



Uzură echitabilă (Fair Wear and Tear) /14 feb/TIP 23 

Acceptabil/inacceptabil - daune 
șasiu, suspensie și frâne 

 

 

 

 

  
Daună la roțile și axul suportului de 
parcare care nu afectează funcționarea. 

Daună la piciorul tampon al suportului de 
parcare, dacă nu este înlocuit, va cauza 
daună la interiorul suportului. 

 

 

  
Daună la carcasa închizătorii 
pivotante, dar nu afectează 
funcționarea. 

Dauna la piciorul pivot al suportului de 
parcare va afecta funcționarea și va depăși 
limitele acceptabile. 

 

  
Suport de parcare cu mâner cotit în poziția 
de securizare. 

Suport de parcare înlocuit, dar fără 
mâner cotit care să securizeze poziția. 
Dacă sunt montate picioare Jost, 
vopseaua invalidează garanția. 



Uzură echitabilă (Fair Wear and Tear) /14 feb/TIP 24 

Acceptabil/inacceptabil - daune 
șasiu, suspensie și frâne 

 

 

 

 

  
  

 
 

 
 

  
Daună de impact care nu distorsionează 
produsul fabricat și poate fi curățată și 
vopsită la costuri reduse. 

Bară de protecție anti-împănare îndoită, 
fără percepere cost suplimentar de la 
client, dacă diferența nu este mai mare de 
10 % din unghiul de 90°. Percepere cost 
suplimentar de la client prin depășirea 
limitei menționate. De asemenea, dacă 
reparația este comandată prin inspecțiile 
legale (ITP, etc.). 

 

  
Bară far din spate 
îndoită. 

Braț lampă îndoit, fără percepere cost 
suplimentar de la client, dacă diferența nu 
este mai mare de 10 % din unghiul de 90°. 
Percepere cost suplimentar de la client prin 
depășirea limitei menționate. De 
asemenea, dacă reparația este comandată 
prin inspecțiile legale (ITP, etc.). 

Suport de parcare drept cu securizare 
mâner. 

Suport de parcare îndoit, fără percepere cost 
suplimentar de la client, dacă diferența nu 
este mai mare de 10 % din unghiul de 90°. 
Percepere cost suplimentar de la client prin 
depășirea limitei menționate sau dacă 
funcționalitatea este afectată. 



Uzură echitabilă (Fair Wear and Tear) /14 feb/TIP 25 

Acceptabil/inacceptabil - daune 
șasiu, suspensie și frâne 

 

 

 

 

  
Uzură echitabilă a cauciucului protector 
pentru pistonul de împingere, fără 
percepere cost suplimentar de la client, 
presupunând că nu există nicio daună la 
zona remorcii la care amortizorul este 
proiectat să o protejeze. 

Fără daună la amortizoarele din spate și barele 
de protecție anti-împănare. 

 
 

  
Capac roșu al conductei pneumatice 
rupt, nu va afecta funcționarea. 

Priză electrică din plumb ruptă. 

 
 
 

Adâncituri de impact și distorsiune la 
bara laterală din aluminiu. 



Uzură echitabilă (Fair Wear and Tear) /14 feb/TIP 26 

Acceptabil/inacceptabil - daune 
șasiu, suspensie și frâne 

 

 

 

 

  
Scară de acces spate returnată în 
stare operațională bună. 

Scară de acces spate returnată cu daună. 

 

 

  
Roată de culoare greșită și aripi peticite, 
daună posibilă din cauza supra-încărcării 
sau rulării cu garda la sol 
necorespunzătoare. 

Aripă deteriorată și apărătoare roată 
lipsă după explozie cauciuc. 

 

 

Returnată fără scară de acces spate. 



Uzură echitabilă (Fair Wear and Tear) /14 feb/TIP 27 

Acceptabil/inacceptabil - daune pneuri 
 

 

• Exemplele de daună produsă de client sunt tăieturile necesitând reparații, dauna de impact din 

care rezultă defectarea pneurilor sau care necesită reparare, perforarea cu obiecte străine și uzura 

în exces din cauza condițiilor de rulare și a presiunii incorecte a pneurilor. 

 
• Nereturnarea capacelor supapelor de înaltă presiune odată cu remorca este considerată 

răspunderea clientului, precum și daunele la roată provocate de condițiile de 
funcționare și impact. 

 
• Uzura echitabilă se bazează pe mile parcurse sau milimetri de uzură, dacă există „capac 

pentru pneuri” pentru protecție și se încadrează în ghidurilor de uzură ale producătorului 
pneurilor. 

 
 

Daună... inacceptabilă și uzură în exces din cauza condițiilor de funcționare și a presiunii incorecte 

 

Uzură neuniformă din 
cauza alinierii sau 
convergenței greșite 

 
 

   
Uzură neuniformă din cauza 
problemelor de suspensie 

Uzură rapidă a umărului 
din cauza umflării 
insuficiente 

Fisurarea canelurii benzii 
de rulare din cauza 
umflării excesive 
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% din umflarea recomandată 

Pierderea 
lucrărilor de 
service din cauza 
umflării excesive 
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Uzură echitabilă (Fair Wear and Tear) /14 feb/TIP 28 

Acceptabil/inacceptabil - daune pneuri 
 

 

 

 

  

Perforare adâncă la pneuri, daună la 
umăr și perete lateral. 

Daună la peretele lateral al pneului prin 
perforare adâncă 

 

 

  

Explozie la peretele lateral din 
cauza perforării marginii 
interioare. 

Diametru diferit sau împerechere greșită la 
pneurile gemene. 

 

 

 

Efect tip piele de elefant și 
nervuri tocite din cauza 
manevrării strânse care 
creează întinderi la pneuri. 



 

 

Responsabilitatea clientului - 
verificări de siguranță zilnice 
la remorcă 

 
General: 

 
Presiune corectă pneuri. 

Stare pneu. 

Siguranță bulon roată. 

Verificați funcționarea frânei. 

Verificați funcționarea luminii. 

Verificați scurgerile de aer. 

Când remorca este parcată, goliți rezervorul de aer (în acest fel se elimină umiditatea și se evită 

înghețul). 

Verificați starea generală a remorcii pentru siguranța și conformitate cu cerințele 

legale. 

 

 
Remorcă frigorifică: 

 
Verificați/ajustați nivelurile de ulei și apă. 

Verificați conexiunile și siguranța bateriei. 

Verificați motorul pregătit de pornire fără a fi prezente alarme în memorie. 

Combustibil suficient în rezervorul diesel. 

Evaporator, tubulatură de aer și supape fără obstrucții. 

 
 

 
Platformă de ridicare marfă spate: 

 
Platformă securizată și mobilă. 

Ghidaje drepte și nedeteriorate. 

 


