SERVICEPLAN
En leverans service är gjord på fordonet innan leverans. I denna ingår
bland annat en axelinställning För att fordonet skall vara säker att använda
och för att garantin skall gälla så måste serviceplanen följas. Protokoll för
bromsanpassning (diagram) och ifylld första service vid max 500 mil skall
kunna visas vid en eventuell reklamation.
Beträffande axlar och fjädring så hänvisar vi till tillverkarens
serviceinstruktioner.

0 km:
•

•

Protokoll på utförd bromsanpassning skall kunna uppvisas
vid eventuell reklamation. Innan fordonet tas i bruk så skall en
bromsanpassning till dragbilen göras. Om detta inte görs så kan
stabiliteten under bromsningen och bromsträckan påverkas.
Obalans i bromskraft medför också en sämre komfort och
onormalt högt slitage på bromsarna på antingen dragbilen eller
släpfordonet.
Däcktrycket är vid leverans 8 bar. Kontakta din däckverkstad för
att få en rekommendation om vilket däcktryck som är lämpligt för
din körning. Detta ger största möjliga livslängd på däcken.

Efter första resan och efter varje hjulbyte:
•

Efterdragning av hjulmuttrar (600Nm).

Max 500 mil eller senast 2 månader efter leverans:
•
•

Protokoll på utförd ”Första service” skall kunna uppvisas vid
en eventuell reklamation. Innehållet i ”Andra service” finns
beskrivna under pkt 5.
En hjulinställning är gjord på vagnen innan leverans. För att öka
livslängden på däck så rekommenderar vi att en ny hjulinställning
utförs vid cirka 500 mil.

Varannan vecka (vid minusgrader dagligen):
•

Avtappning av kondensvatten ur lufttankar

Varje månad:
•
•

Smörjning av vändkrans.
Kontroll att bromsok kan röra sej på skivbromsade vagnar.

Var tredje månad:
•
•
•

Rengöring av ledningsfilter.
Kontroll av samtliga ventiler, tankar och slangar efter läckage och
nötskador
Inspektion av däcken efter ojämnt däcksliltage

ÅTDRAGNINGSMOMENT
Åtdragningsmoment i Nm (oljade gängor).
Fabrikat
BRIAB
BRIAB

Detalj
Radialstag/överfall
Fjäderkrampor (u-bult)
Vändringsbultar
Dragstångsbultar

Moment
540
700
210
600-650

Anm
Kvalitet 10.9
Kvalitet 10.9
Kvalitet 8.8

