Scania Service

МС – Контракт на
технічне
обслуговування
Перелік регламентних робіт
при проведенні ТО Scania
Основні роботи при проведенні ТО-R




Зчитування кодів несправностей
Регулювальні роботи в період обкатування

Основні роботи при проведенні ТО-Х










Зчитування кодів несправностей
Змащування вузлів шасі і обладнання
Перевірка на відсутність течі оливи, охолоджувальної рідини, палива, витоку повітря
Перевірка наявності сторонніх шумів
Перевірка рівня оливи
Перевірка ступеня зносу фрикційних накладок
Контроль рівня електроліту
Перевірка повітряного фільтра

Основні роботи при проведенні ТО-S





















Зчитування кодів несправностей
Заміна паливних фільтрів
Заміна оливного фільтра, очищення відцентрового фільтра
Заміна моторної оливи
Контроль рівня охолоджувальної рідини і рівня омивача
Контроль елементів підвіски на наявність пошкоджень
Контроль наявності конденсату в повітряних ресиверах
Змащування вузлів шасі і обладнання
Перевірка на відсутність підтікання оливи, охолоджувальної рідини, палива, витоку
повітря
Перевірка наявності сторонніх шумів
Контроль елементів підвісок шасі та кабіни на наявність пошкоджень, люфтів та
невідповідностей допускам
Контроль наявності конденсату в повітряних ресиверах
Змащення вузлів шасі і обладнання
Перевірка на відсутність підтікання оливи, охолоджувальної рідини, палива, витоку
повітря
Перевірка наявності сторонніх шумів
Перевірка рівня оливи
Перевірка ступеня зносу фрикційних накладок
Контроль рівня електроліту
Перевірка повітряного фільтра, при необхідності заміна

Основні роботи при проведенні ТО-L













Заміна повітреосушувача
Заміна оливи в коробці відбору потужності, оливи і фільтра в КПП, головній
передачі, колісних редукторах
Заміна фільтра вентиляції кабіни
Перевірка гальмівної системи та тест коректності роботи пневматичної гальмівної
системи
Перевірка ступеня зарядженості АКБ, Контроль рівня електроліту
Заміна робочої рідини й фільтра в ретардері
Перевірка шин на характер зносу і наявність ознак пошкоджень
Перевірка рами шасі на наявність тріщин, незатягнутих болтів і заклепок з
послабленою посадкою
Перевірка ступеня зносу фрикційних накладок
Контроль рівня електроліту
Перевірка повітряного фільтра

Основні роботи при проведенні ТО-М




























Перевірка шин на характер зносу і наявність ознак пошкоджень
Перевірка рами шасі на наявність тріщин, незатягнутих болтів і заклепок з
послабленою посадкою
Перевірка ступеня зносу зчеплення
Перевірка зазорів маточини і карданних шарнірів
Контроль точки замерзання охолоджувальної рідини
Контроль рівня рідини гідропідсилювача
Контроль рівня оливи в головній передачі
Зчитування кодів несправностей (неполадок)
Заміна паливних фільтрів
Заміна оливного фільтра, очищення відцентрового фільтра
Заміна моторної оливи
Контроль рівня охолоджувальної рідини і рівня омивача
Перевірка ступеня зносу зчеплення , зносу фрикційних накладок
Перевірка зазорів маточини і карданних шарнірів
Контроль точки замерзання охолоджувальної рідини
Контроль рівня рідини гідропідсилювача
Контроль рівня масла в головній передачі
Зчитування кодів несправностей (неполадок)
Заміна паливних фільтрів, масляного фільтра, очищення відцентрового фільтра
Контроль рівня охолоджувальної рідини
Контроль елементів підвісок шасі та кабіни на наявність пошкоджень, люфтів та
невідповідностей допускам
Контроль наявності конденсату в повітряних ресиверах
Змащення вузлів шасі і обладнання
Перевірка на відсутність підтікань оливи, охолоджувальної рідини, палива, витоку
повітря
Перевірка наявності сторонніх шумів
Перевірка повітряного фільтра, при необхідності заміна

Опціонально, до кожного з видів контрактного
обслуговування клієнт може додати контракт з
обслуговування причепів, напівпричепів та іншого
обладнання

Адреси і телефони
дилерської мережі
Scania в Україні

