
SISTEMA ELÈCTRIC 6 mesos 12 mesos

Comprovar el diferencial (automàtic) i els fusibles

Comprovació del sistema de 12V i del sistema de 220V

Control d'absorció 

Revisió i prova de servei de la bateria del motor

Comprovar la font d’alimentació /carregador de la bateria

XASSÍS AL-KO 6 mesos 12 mesos

Lubricació i/o alliberació de l’eix posterior (cada 6 mesos o cada 20.000 KM)

INTERIOR 6 mesos 12 mesos

Lubricar les frontisses, les guies dels calaixos, les guies de les portes corredisses i les guies lliscants del llit (llit elèctric)

Ajustar les portes, les portes dels armaris, les portes corredisses i els calaixos

Comprovació periòdica de l’estat del cinturó del llit abatible

Control periòdic de l’acoblament de l’eix motor

Lubricar les plaques giratòries del seient del conductor i de l’acompanyant

Ajustar les plaques giratòries del seient del conductor i de l’acompanyant (DYNAMOMETRICA)

DIPÒSITS 6 mesos 12 mesos

Netejar el dipòsit d’aigua amb desinfectant

Netejar el dipòsit d’aigües residuals

Controlar i netejar les sondes d’aigua

Revisar les aixetes o les vàlvules de drenatge del dipòsit d’aigües netes

Lubricar la vàlvula de la comporta del dipòsit d’aigües residuals

CALEFACCIÓ I GAS 6 mesos 12 mesos

Control d'estanquitat del sistema de gas amb l'instrument adequat

Revisar i substituir els filtres

Neteja de la sortida de fum de l’estufa (Truma i Alde)

Comprovar les reixes de ventilació i eliminar les obstruccions

(en el seu cas) Controlar i reomplir els líquids Alde, purgar l’aire del sistema Alde i substituir el líquid Alde

SISTEMA D’AIGUA 6 mesos 12 mesos

Control de la pressió del recipient d’expansió

Netejar el filtre de la bomba

Control d’estanquitat del sistema

Comprovar les juntes i l’estanquitat de la dutxa

Controlar el funcionament de la vàlvula de control del gebre/glaç

PROGRAMA DE MANTENIMENT   ORDINARI RECOMANAT
COS EXTERN Semestral Anual

Segellar el sostre, el sostre de la cabina y la paret del sostre

Eliminar sobrants de sika en la junta de parets i laterals posterior per efecte de la dilatació

Control i manteniment de les juntes amb talc per les portes i les rampes

Control i manteniment de les juntes amb talc per les ventilacions del sostre i de les finestres

Lubricar els braços de les finestres

Lubricar els amortidors de gas de les portes, del capó i les frontisses, i els panys de les portes i les rampes

Netejar la tapa de contacte de la pila

Comprovar fixació de les finestres i de les reixes de ventilació del sostre

Comprovar i netejar les sortides de fum del forn i de la nevera (si es proporciona)

Comprovar l’escombreta de l’eixugaparabrises

Netejar la carrosseria i el xassís, eliminar els residus de sal i els agents corrosius

Lubricar l’esglaó elèctric de l’entrada

A realitzar pel client o al seu càrrec per l’òptim funcionament de l’autocaravana.
Firma:




