
Potwierdzenie 

wykonania
Uwagi

1. WYMIANA:

a) Układ zasilania – wymiana filtrów paliwa

b) Silnik – wymiana oleju i filtra oleju

c) Skrzynia biegów – wymiana oleju

d) Mosty napędowe i zwolnice – wymiana oleju

e) Układ pneumatyczny – wymiana wkładu(ów) osuszacza powietrza

f) Układ ssący silnika – wymiana wkładu(ów) filtra powietrza (zresetować czujnik zatkania filtra)

g) Klimatyzacja – wymiana filtra przeciwpyłowego (kabinowego)

2. SMAROWANIE:

a)
Dźwignie i wałki rozpieraków szczęk hamulcowych mostów i osi (w wersji bez centralnego 

smarowania)

b) Sworznie resorów (w wersji bez centralnego smarowania)

c) Sworznie zwrotnic (w wersji bez centralnego smarowania)

d) Zawieszenie kabiny (w wersji bez centralnego smarowania)

e) Zawiasy drzwi

f) Przeguby i wielowypusty wałów napędowych (w wersji gdzie występują punkty smarne)

g) Przeguby półosi mostu napędowego przedniego (w wersji gdzie występują punkty smarne)

h) Końcówki drążków kierowniczych (w wersji gdzie występują punkty smarne)

i) Przeguby amortyzatorów (w wersji gdzie występują punkty smarne)

j) Elementy prowadzenia liny wciągarki (w wersji gdzie występują punkty smarne)

k) Hak pociągowy (jeżeli jest zamontowany i posiada punkty smarne)

l) Zawieszenie tylnego zderzaka

m)
Uzupełnić smar w układzie centralnego smarowania                                                                                         

(w wersji dla pojazdów z centralnym smarowaniem)

n) Zaciski akumulatorów

o) Zaczepów kontenerowych (dotyczy tylko typu P06)

3. SPRAWDZIĆ, EWENTUALNIE UZUPEŁNIĆ POZIOM PŁYNU I OLEJU:

a) Silnik – wyregulować luz zaworów ssących i wydechowych

b) Skrzynia rozdzielcza – poziom oleju

c) Skrzynia biegów – poziom oleju (jeżeli nie było wymiany)

d) Układ chłodzenia – poziom w zbiorniku wyrównawczym

e) Układ sterowania sprzęgłem – poziom w zbiorniku zasilania pompki sprzęgła

f) Układ wspomagania kierownicy – poziom w zbiorniku oleju układu wspomagania kierownicy
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g)
Poziom oleju w pompie podnoszenia kabiny i koła zapasowego (w wersji z pompą posiadającą wskaźnik 

poziomu oleju)

h) Poziom płynu hydraulicznego w układzie wyciągarki (opcja)

4.
KONTROLA SZCZELNOŚCI I POPRAWNOŚCI MONTAŻU                                                                                        

(KONTROLA POD KĄTEM KOLIZJI ELEMENTÓW MOGĄCYCH POWODOWAĆ 
WZAJEMNE PRZETARCIA)

a)
Wszystkie zespoły:  silnik, skrzynia biegów, skrzynia rozdzielcza, mosty napędowe, przekładnie 

kierownicze itp. – nieprawidłowości usunąć 

b) Zbiorniki paliwa – nieprawidłowości usunąć

c) Elementy układu chłodzenia i ogrzewania – nieprawidłowości usunąć

d) Elementy układu pneumatycznego – nieprawidłowości usunąć

e) Elementy układu zasilania – nieprawidłowości usunąć

f) Układ ssący silnika – nieprawidłowości usunąć

g) Układ wydechowy silnika – nieprawidłowości usunąć

h) Elementy układu elektrycznego – nieprawidłowości usunąć

i) Układ podnoszenia kabiny i opuszczania koła zapasowego – nieprawidłowości usunąć

j) Układ sterowania sprzęgłem – nieprawidłowości usunąć

k) Układ sterowania wciągarką (opcja) – nieprawidłowości usunąć

l) Układ centralnego smarowania (opcja) – nieprawidłowości usunąć

5. DODATKOWO SPRAWDZIĆ, WYKONAĆ:

a) Wizualnie stan pasków klinowych osprzętu silnika

b)
Wizualnie stan ogumienia a przy pomocy przyrządu ciśnienie w oponach kół jezdnych i kole zapasowym 

(w razie potrzeby doprowadzić do właściwego stanu)

c) Drożność odpowietrznika w skrzyni biegów

d) Drożność odpowietrzników w mostach napędowych

e) Wizualnie połączenia śrubowe mocowania kabiny z ramą

f)
Wizualnie połączenia elementów zawieszenia z ramą oraz stan techniczny elementów zawieszenia 

pojazdu

g)
Wizualnie połączenia śrubowe mocowania przekładni kierowniczej z ramą oraz stan techniczny oraz 

stan połączeń pozostałych elementów układu kierowniczego

h) Wizualnie połączenia śrubowe wałów napędowych

6.
KONTROLA DZIAŁANIA I KONTROLA KOŃCOWA                                                          

(ZAUWAŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI USUNĄĆ):

a) Ogrzewania zasadniczego i w zależności od kompletacji pojazdu ogrzewań niezależnych

b) Klimatyzacji (opcja)

c) Urządzenia filtrowentylacyjnego (opcja)

d) Wciągarki (opcja)

e) Centralnego pompowania kół (opcja)

f) Centralnego smarowania (opcja)

g)
Dokonać jazdy kontrolnej podczas której należy sprawdzić działanie: blokad, przełączników, lampek 

kontrolnych, przyrządów kontrolno-pomiarowych, zespołów napędowych pojazdu, itp.

h)
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego prowadzenia się pojazdu lub nieprawidłowego zużywania 

się bieżnika opon kół przednich, sprawdzić i w razie konieczności wyregulować geometrię kół przednich

Uwaga: Wszystkie zauważone nieprawidłowości wynikłe podczas przeglądu należy usunąć w ramach odrębnej naprawy z 
uwzględnieniem zapisów w Warunkach Gwarancji zawartych w Książce Gwarancyjnej pojazdu


