
1

3 4

5

8 9

6 7

2BILEN PÅ GULVET FØR HÆVNING

Service tjekskema Tjek for: Korrekt bil, udfyldt rigtigt, underskrevet, km tal, alle 
punkter tjekket.

Dokumentation Mangler billeder af udskiftede dele + udskrifter af fejlkoder mv. 

Nulstilling TPMS-sensor + servicelampe - ikke nulstillet.

Horn Virker ikke - kan være afmonteret/defekt sikring.

Motorhjelm Stormkrog/hjelmlås - sidder fast eller mangler smøring.

Motorrum Generelt Kølerslanger - indsugningsrør - ledninger mv. taget ud af deres 
holder. (Se billede 2).

Bremsevæske Kogepunkt for lavt. - Det skal være mindst 170 grader.

Kølervæske Lav eller helt manglende i ekspansionsbeholder.

Frostsikring Kølervæske frostsikring ikke lav nok. - SKAL være frostsikret 
til -35 grader. 

Forlygter Fejljusteret, lyser meget højt eller lav. (Se billede 3).

Tågelygter Fejljusteret, lyser meget højt eller lav. (Se billede 3).

Lys Pærer er ikke skiftet, alt lys virker ikke, - husk nummerpladelys.

Sprinklerdyser Rammer helt for neden eller over ruden, husk bagruden.

Viskerblade Sluppet - klippet i gummiet, - husk bagruden. (Se billede 4).

Lappekit Datoen for lappekittet ikke kontrolleret, datoen er ikke skrevet 
ind i serviceskemaet. 

Anhænger stikdåse Virker ikke - husk også at låget skal lukke automatisk.

BILEN HALVT HÆVET, PÅ VEJ OP

Bremser Spænd bremse ÅG bolten med moment tjek NF for data. 
Nye låsebolte til bremsekaliber eller låsevæske på de gamle.

Dæktryk Dæktryk ikke justeret - husk reservehjul og højt dæktryk i nødhjul.

Ventilhætter Ventilhætter mangler på et eller flere hjul.

BILEN FULDT HÆVET

Udstødningsophæng Siddder ikke korrekt på, eller mangler helt. (Se billede 5).

Kabler og 
bremseslanger

ABS-ledning, bremseklods ledning mv. - afmonteret/fejlmon-
teret fra holder på fjederbenet. (Se billede 6,7).

Bremserør Sidder ikke korrekt i holder. (Se billede 8).

Støvhætter 
udluftningsskruer

Støvhætter mangler på hjulcylinder og bremsekaliber.
(Se billede 9). 

Kontrol Punkter Typiske fejl

Kvalitetssikring - Huskeseddel
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