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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 роботи. 
 

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

ПІСЛЯ КОЖНИХ 750 КМ (500 МИЛЬ) АБО 25 ГОДИН ЕКСПЛУАТАЦІЇ (що настане 
раніше) 

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

Перевірте з’єднання акумулятора 

Змастіть шарнір заднього карданного валу 

Змастіть шарнір пеерднього карданного валу (тільки 450) 

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

Змастіть втулки важеля передньої підвіски 

Змастіть втулки заднього стабілізатора поперечної стійкості 

Огляньте кожухи повідного валу й захисні пристрої 

Огляньте гальмові накладки. Замініть, якщо необхідно. 

Огляньте підшипники коліс, чи немає надмірного люфту. 

 

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) 

Відрегулюйте зазор клапана 

Очистіть іскрогасник глушника 

Огляньте й очистіть корпус дросельної заслінки 

Замініть фільтр вентиляційної трубки паливної системи 

Перевірте стан повідного пасу БКП та очистіть шківи БКП 

Змастіть обгінний підшипник ведучого шківу 

Наведені нижче процедури необхідно виконувати щонайменше один раз на рік: 

Замініть моторну оливу й фільтр 

Змастіть тросик дроселя 

Огляньте й очистіть гальмівну систему 

Перевірте стан акумуляторної батареї 

Огляньте систему рульового керування, перевірте, чи немає надмірного люфту 

Перевірте рівень оливи у передньому диференціалі й кінцевій передачі та чи не забруднена олива 

Перевірте рівень трансмісійної оливи та чи не забруднена олива (570) 
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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 (570) 

Очистіть датчик швидкості транспортного засобу (VSS) (570) 

 

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 стан системи охолодження 

Перевірте концентрацію охолоджувальної рідини двигуна 

Проведіть випробування на герметичність паливної системи 

Перевірте тиск у паливній помпі 

Замініть свічки запалювання 

Замініть оливу переднього диференціалу 

Замініть оливу в кінцевій передачі 

Замініть трансмісійну оливу (тільки 570) 

Огляньте ущільнення ведучого й вихідного валів (коробка передач, диференціал і кінцева 
передача) 

Очистіть датчик швидкості транспортного засобу 

Очистіть і змастіть нижню і верхню напіввтулки рульової колонки  

Наведені нижче процедури необхідно виконувати кожні два роки: 

Замініть гальмівну рідину 

 

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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