
 2
82

 - 
50

0 

11,0
280

11,0
280

 3
82

 - 
70

0 

 
6,9

174,5 

11,0
280

6,
3

16
0

11,0
280

6,
3

16
0

 
6,9

174,5 

Checklist
Model duidelijk weergegeven •
(gebruik aanzichten, doorsnedes, details)
Correcte schaal ingesteld (gebruik sheet properties)•
Amerikaanse projectie in gebruik•

Naamgeving conform VPS 90.000 en passend in tekstkader•

Materiaal ingevuld en zichtbaar op tekening•
Eventuele aanvullende materiaaleigenschappen toegevoegd•

Maatvoering functioneel en meetbaar•
Controle (omcirkelde maten) en KEY maten op tekening•
Vorm- en plaats toleranties aangegeven•

Juiste tolerantie tabel op tekening •
Kritische maten eventueel een eigen tolerantie •

Design table op tekening (benaming kleur, VPS, code en document)•
Gebieden met specifieke oppervlakte (kwaliteit) aangeduid•

Revisie tabel ingevuld en driehoek geplaatst (met ECR nummer)•

BOM (Vogel’s BOM with color) op tekening•
Gebruikte configuraties zichtbaar in BOM•
Zelfde onderdelen met verschillende kleur gegroepeerd•
Hanteer volgorde in BOM zoals in samenstelling (nummers in notities •
en revisie tabel blijven gelijk, ook bij nieuwe revisies)

Update volume/weight parameters in dbworks file properties.•
Geef volume aan in mm3, in de block wordt deze vaak •
automatische geupdate aan de hand van dbworks file properties

PVA 5050 PVA 5070

P.RD.F10-rev2

Note: This document and specifications herein are confidential and the exclusive property of Vogel's Products b.v. Neither this design nor any information 
contained in this drawing may be reproduced or disclosed to others without written consent of Vogel's Products b.v. The design and information will not be 
reproduced, copied or used, either in part or in its entirety, as the basis for the manufacture or sale of items without written permission.
Warning: Please study all instructions and illustrations carefully before installation. 
Information in this document is subject to change without further notice.
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