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ПОЗНАЧЕННЯ В ГРАФІКУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Експлуатація в умовах керування уторованими шляхами 

Експлуатація в суворих умовах їзди (запиленість або грязь) або при перевезенні важких вантажів. 

 

ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Забезпечуйте виконання належного технічного обслуговування через рекомендовані інтервали, як 
зазначено в таблицях. Деякі пункти графіка технічного обслуговування повинні виконуватися в 
залежності від календаря, незалежно від пройденої відстані або часу експлуатації. 
 

ПІСЛЯ КОЖНИХ 3000 КМ (2000 МИЛЬ) АБО 100 ГОДИН ЕКСПЛУАТАЦІЇ (що настане 
раніше) 

ПІСЛЯ КОЖНИХ 1500 КМ (1000 МИЛЬ) АБО 50 ГОДИН ЕКСПЛУАТАЦІЇ (що настане 
раніше) 

Перевірте наявність кодів несправності 

Виконайте всі перевірки, вказані в передексплуатаційному огляді 

Замініть моторну оливу й фільтр 

Перевірте рівень трансмісійної оливи та чи не забруднена олива 

Огляньте й очистіть повітряний фільтр двигуна. Замініть, якщо необхідно. 

Огляньте рульову систему, чи немає надмірного люфту або пошкоджень (рульова колонка, 
механізм рейкової передачі, мембрани рульового механізму) 

Огляньте наконечники рульової тяги й шарові шарніри на можливу наявність люфту й перевірте 
стан кожухів 

Огляньте підшипники коліс, чи немає надмірного люфту 

Огляньте втулки важелів підвісок і пластини компенсації зношення. Замініть, якщо необхідно. 

Огляньте ущільнювальні кільця сферичних підшипників передніх і задніх амортизаторів (якщо 
вони пошкоджені, очистіть, змастіть і встановіть ущільнювальні кільця) 

Змастіть важелі підвіски і втулки стабілізатора поперечної стійкості (передні / задні)  

Огляньте карданні шарніри й гумові кожухи (перевірте, чи немає надмірного люфту в шарнірах та 
порізів на гумових кожухах) 

Огляньте й очистіть гальмівну систему (рівень гальмівної рідини, колодки, диски, магістралі, 
супорти) 

Перевірте рівень оливи в передньому диференціалі, чи не забруднена олива та загальний стан 
(вентиляційні отвори, момент затягування кріпильного болта, прокладки) 

Перевірте стан акумуляторної батареї та з’єднання  

Огляньте шарніри карданного валу, чи немає надмірного люфту 

Очистіть вихлопні труби й зону глушника 

Очистіть іскрогасник глушника 

Замініть фільтр сапуна дренажного отвору паливного бака 

Огляньте повідний пас БКП й очистіть шківи БКП 
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Огляньте, очистіть і змастіть голчатий підшипник ведучого шківу 

Огляньте відцентрові важелі й ролики ведучого шківу 

Огляньте прокладки вхідного й вихідного валів (двигун, колобка передач, диференціал) 

Огляньте болти бедлоків (якщо встановлені) 

Огляньте пластини компенсації зношення скреперів задніх коліс 

Затягніть кріплення захисного каркасу (якщо оснащений змінним каркасом) 

Огляньте, очистіть і перевірте роботу пасків безпеки (натяжні пристрої, пряжки й ковзні 
фіксатори) 

Перевірте рівень охолоджувальної рідини й долийте, якщо необхідно 

 

ВИКОНАЙТЕ ПІСЛЯ ПЕРШИХ 3000 КМ (2000 МИЛЬ) ТА 6000 КМ (4000 МИЛЬ) 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ, А ПОТІМ ЗГІДНО ЗІ ЗВИЧАЙНИМ ГРАФІКОМ 

ВИКОНАЙТЕ ПІСЛЯ ПЕРШИХ 1500 КМ (1000 МИЛЬ) ТА 3000 КМ (2000 МИЛЬ) 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ, А ПОТІМ ЗГІДНО ЗІ ЗВИЧАЙНИМ ГРАФІКОМ 

Замініть трансмісійну оливу 

 

КОЖНІ ДВА РОКИ АБО ПІСЛЯ КОЖНИХ 6000 КМ (4000 МИЛЬ) АБО 200 ГОДИН 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ (що настане раніше) 

ПІСЛЯ КОЖНИХ 3000 КМ (2000 МИЛЬ) АБО 100 ГОДИН ЕКСПЛУАТАЦІЇ (що настане 
раніше) 

Перевірте наявність кодів несправності 

Виконайте всі перевірки, вказані в передексплуатаційному огляді 

Замініть оливу переднього диференціалу 

Замініть трансмісійну оливу 

Замініть гальмівну рідину (необхідно виконувати зміну через кожні 2 роки) 

Перевірте концентрацію охолоджувальної рідини двигуна + рівень 

Перевірте герметичність паливної системи 

Перевірте тиск у паливній помпі (на холостому ходу і з повністю відкритою дросельною 
заслінкою) 

Замініть свічки запалювання 

Очистіть датчик швидкості транспортного засобу 

 

ПІСЛЯ КОЖНИХ 12000 КМ (8000 МИЛЬ) АБО 5 РОКІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (що настане 
раніше) 

ПІСЛЯ КОЖНИХ 6000 КМ (4000 МИЛЬ) АБО 5 РОКІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (що настане 
раніше) 

Замініть охолоджувальну рідину двигуна 
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