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SERVICESCHEMA 
 

Gratisservice ingår inte utan separat avtal 

A 
 

första 

1000 km 
eller efter första 

belastade körningen 

1. Kontrollera hjullagrens temperatur 

2. Kontrollera elsystemets funktion 

3. Kontrollera fjädringssystemets funktion 

4. Kontrollera bromssystemets funktion 

5. Efterdragning av följande skruvförband: vändkrans, fjäderpaket, dragstång, 

dragtapp, ramfästen skåp och tipputrustning 

6. Efterdragning av hjulmuttrar ingår EJ, chaufförens ansvar att detta utföres 

 

B 
 

första 

10.000 km 

1. Rundsmörjning av nipplar och smörjpunkter 

2. Kontrollera elsystemets funktion 

3. Kontrollera fjädringssystemets funktion 

4. Kontrollera bromssystemets funktion 

5. Efterdragning av följande skruvförband: vändkrans, fjäderpaket, dragstång, 

dragtapp, ramfästen skåp och tipputrustning 

6. Kontrollera gummibussningar, ev. tippsystem och hydraulsystem 

7. Kontrollera och eventuellt justera bromshävarmarnas / bromsokens spel 

 

C 
 

första 

50.000 km 

 

 

1. Rundsmörjning av nipplar och smörjpunkter 

2. Kontrollera elsystemets funktion 

3. Kontrollera fjädringssystemets funktion 

4. Kontrollera bromssystemets funktion 

5. Efterdragning av följande skruvförband: vändkrans, fjäderpaket, dragstång, 

dragtapp, ramfästen skåp och tipputrustning 

6. Kontrollera gummibussningar, ev. tippsystem och hydraulsystem 

7. Kontrollera och eventuellt justera bromshävarmarnas / bromsokens spel 

8. Kontrollera lagerspel och bromsband / bromsbackars funktion 

9. Kontrollera dragstång, dragögla och vändkrans 

10. Kontrollera däckens lufttryck 

 

D 
 

varje 

50.000 km 

 

1. Rundsmörjning av nipplar och smörjpunkter 

2. Kontrollera elsystemets funktion 

3. Kontrollera fjädringssystemets funktion 

4. Kontrollera bromssystemets funktion 

5. Efterdragning av  följande skruvförband: vändkrans, fjäderpaket, dragstång, 

dragtapp, ramfästen skåp och tipputrustning 

6. Kontrollera gummibussningar, ev. tippsystem och hydraulsystem 

7. Kontrollera och eventuellt justera bromshävarmarnas / bromsokens spel 

8. Kontrollera lagerspel och bromsband / bromsbackars funktion 

9. Kontrollera dragstång, dragögla och vändkrans 

10. Kontrollera däckens lufttryck 

11. Byt fett enligt axeltillverkarens anvisningar 

 

 

Olika tillverkare av tilläggsutrustning har olika serviceinstruktioner, dessa skall följas. 

Axlarna ställs in vid leverans. Emellertid kan läget ändras p.g.a. rörelser i skruvförband mm. 

Axelinställningen bör kontrolleras och eventuellt justeras efter en tids körning samt bromsanpassning 

mellan bil och släp SKALL utföras vid ibruktagande, gäller även enheter med EBS. Axelinställning och 

Bromsanpassning ingår inte utan separat avtal utan skall då betalas av kund / beställare. 

 

      VÄND ! Uppdaterad 2009-09-14 



Tillv. Nr Reg. Nr Datum Service TYP: Check Åtgärd Anmärkningar

Kontrollera hjullagrens temperatur

Rundsmörjning av nipplar och smörjpunkter

Kontrollera elsystemets funktion

Kontrollera fjädringssystemets funktion

Kontrollera bromssystemets funktion

Efterdragning av följande skruvförband: kulkrans,
fjäderpaket, dragstång, dragtapp, ramfästen skåp
och tipputrustning

Kontrollera gummibussningar, ev. tippsystem
och hydraulsystem

Kontrollera och eventuellt justera 
bromshävarmarnas / bromsokens spel och funktion

Kontrollera lagerspel och bromsband / 
bromsbackars funktion

Kontrollera dragstång, dragögla och vändkrans

Kontrollera och eventuellt justera
sidodörrarnas funktion

Kontrollera lufttryck

Fettbyte enligt axeltillverkarens instr.

Övrigt

Axel 1 Axel 2 Axel 3 Axel 4 Axel 5

Luft
tryck

Belägg
band

Däck
mönst.

Luft
tryck

Belägg
band

Däck
mönst.

Luft
tryck

Belägg
band

Däck
mönst.

Luft
tryck

Belägg
band

Däck
mönst.

Luft
tryck

Belägg
band

Däck
mönst.

HÖ

VÄ

UTFÖRT av verkstad: Utfört av person:

Adress: Postnr: Ort:

OBS ! Vid "service typ" skrivs vilken service som är utförd enligt serviceschema
Gratisservice ingår inte utan separat avtal
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