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11..  AA  BBEESSZZÁÁLLLLÍÍTTÓÓII  JJÓÓVVÁÁHHAAGGYYÁÁSS  FFOOLLYYAAMMAATTAA    
A prototípus megrendelése előtt a Sapa Profiles Kft. feladata, hogy megismertesse 
a szállítókkal szemben támasztott elvárásait, valamint a konkrét termékkel 
kacsolatos követelményeit a dokumentációra és a szállításra vonatkozóan. 
A Sapa Profiles Kft-nél a projektvezető felelős a megfelelő beépülő alkatrész 
beszállítók kiválasztásáért és validálásáért. 
A beszállítók felé általános elvárás a PPAP 4 vagy a VDA 1 szerinti 
minőségtervezési dokumentumok benyújtása, de  az ettől való eltérést a Sapa 
Profiles Kft fenntartja.  
A PSW dokumentumnak meg kell felelnie a Sapa Profiles Kft által igényelt PPAP 
vagy VDA szintnek. 
PSW-t a projektvezetőnek alá kell írnia. 

11..11..  BBEESSZZÁÁLLLLÍÍTTÓÓII  AANNYYAAGG  SSPPEECCIIFFIIKKÁÁCCIIÓÓ  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSAA,,    BBEESSZZÁÁLLLLÍÍTTÓÓ    FFEELLÉÉ  

KKIIKKÜÜLLDDEENNDDŐŐ  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEKK,,  DDOOKKUUMMEENNTTUUMMOOKK  

A termékhez felhasználandó és a termék minőségét jelentősen befolyásoló alap 
és segédanyagok minőségügyi specifikálása, a műszaki feltételek megadása.  

A műszaki feltételeknek ki kell terjedniük minimálisan a következőkre: 

� megrendelt anyag specifikálása, 

� hivatkozás gyártási és/vagy átvételi szabványok, 

� szállításkor a termék minőségének igazolási módja. 

� termék rajz/ 3d modellek 

� specifikációk, szabványok, előírások 

� kritikus termékjellemzők  

� PPAP, VDA szint, elvárások 

� mérési pontok, Cpk előírások 

� csomagolási rajz 
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11..22..  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGII  SSZZEEMMPPOONNTTBBÓÓLL  KKRRIITTIIKKUUSS  AALLKKAATTRRÉÉSSZZEEKK  

Az olyan speciális igényeket, mint a biztonsági szempontból kritikus alkatrészek 
speciális nyomon követése, akkor kell alkalmazni, amikor azt a Sapa Profiles Kft. 
külön kéri. 

11..33..  MMEEGGBBÍÍZZHHAATTÓÓSSÁÁGGII  VVIIZZSSGGÁÁLLAATT  

A Sapa Profiles Kft. és a beszállító közötti megállapodás szerint kell elvégezni. 

11..44..  EELLSSŐŐ  MMIINNTTÁÁKK  JJÓÓVVÁÁHHAAGGYYÁÁSSÁÁNNAAKK  FFOOLLYYAAMMAATTAA  

Az első minták (mintagyártás, próbagyártás mintái) olyan munkadarabok, amelyek 
megfelelnek a specifikációnak és ugyanolyan feltételek mellett gyártják le, mint a 
sorozatgyártásban alkalmazni kívánt feltételek. 

Az első mintákat az ütemezés szerint a meghatározott PPAP vagy VDA szerinti 
dokumentumokkal együtt kell a Sapa Profiles Kft-hez eljuttatni. Elvárjuk, hogy  
minden esetben megküldjék a PSW-t vagy a PPF-et, ezen megjelölt  szintnek meg 
kell egyezni a vevő által igényelt PPAP, vagy VDA szintnek. 

 

A jelentésnek tartalmaznia kell a rajzokon és előírásokban előírt összes jellemzőt. 

Az első minták a Sapa Profiles Kft. által jóváhagyás nélkül semmilyen 
sorozatgyártás nem kezdhető el. 

A következő esetekben kell első mintát küldeni a Sapa Profiles Kft.-hez: 

* új / vagy módosított alkatrészek megrendelése esetén, 

* új gyártási eljárások bevezetése esetén, 

* új szerszámok, gyártóeszközök használatbavétele esetén, 

* alapanyag módosítása esetén, 

* a gyártási folyamatban történő változtatás esetén, 

* szerszámmódosítás esetén. 

* Egy évnél hosszabb ideig tartó termelés megszakítás esetén 

Ez akkor is érvényes, ha a Sapa Profiles Kft. nem rendel mintákat  

Az első mintát elkülönítve kell megküldeni és jól látható módon mindig el kell látni az 
"Első minta " címkével. A meghatározott PPAP csomaggal érkező dokumentumokat a 
Sapa Profiles Kft. legalább addig megőrzi, amíg az alkatrészeket a gyártáshoz 
felhasználja. 

A SAPA Profiles Kft projektvezetője felelős a megfelelő beépülő alkatrészbeszállítók 
bevalidálásáért. A beszállítói PSW-t/PPF dokumentumot a projektvezetőnek alá kell 
írnia. 


