
19.1  

 

    

Techninės apžiūros metu  šiam 1995 m. gamybos autobusui VOLVO B10-M buvo nustatyta 8 dideli 

trūkumai. Vienas jų - trūkęs rėmas (nuotrauka kairėje). Pakartotinės techninės apžiūros metu šis trūkumas 

buvo tinkamai pašalintas (nuotrauka dešinėje).  

<................................> 

19.2  

      



Techninės apžiūros metu  šiam 1998 m. gamybos automobiliui VW GOLF buvo nustatyta, kad pažeista 

išmetamųjų dujų neutralizavimo įranga ir trūkumas įvertintas: 

DT - Dyzelinio (uždegimo suspaudimu) variklio išmetamosios dujos. Gamintojo įrengtos išmetamųjų 

dujų neutralizavimo įrangos nėra, pakeista jos konstrukcija, ji pažeista ar neveiksminga. 

Po keliolikos kartų bandymų praeiti techninę apžiūrą tinkamai nepašalinus pažeidimo, galų gale 

valdytojas pažeistą išmetamųjų dujų neutralizavimo įrangą pakeitė nauja. 

<................................> 

19.3  

 

    

Techninės apžiūros metu  šiam 1994 m. gamybos autobusui MAN NG 272 buvo nustatyta 8 dideli 

trūkumai. Porą trūkumų matome nuotraukose, kurie apžiūros metu buvo įvertinti: 

DT - Kabina ir kėbulas. Išorinio paviršiaus skydas, sudedamoji dalis turi pažeidimų, yra atsiknoję, 

nepatikimai pritvirtinti ar tokios formos, kad padidėja sužalojimo pavojus. 

DT - Takai, stovėjimo aikštelės. Neatitinka nustatytų reikalavimų (autobuso apačioje suplyšusi gofruota 

jungtis). 

<................................> 

 



19.4  

 

      

Sutrūkęs 1999 m. gamybos krovininio automobilio PEUGEOT BOXER rėmas techninės apžiūros metu 

įvertintas: 

DT - Važiuoklė ir prie jos tvirtinami mazgai Laikančiosios konstrukcijos elementų sujungimai ir (ar) 

stiprintuvai nesaugūs (pažeisti, netinkamai suremontuoti ar pakeista konstrukcija). 

<................................> 

 

 

 

 

 

 



19.5  

       

Sutrūkęs 1990 m. gamybos autobuso VW-MAN  rėmas techninės apžiūros metu įvertintas: 

DT - Važiuoklė ir prie jos tvirtinami mazgai Laikančiosios konstrukcijos išilginiai ir (ar) skersiniai 

lonžeronai deformuoti, įtrūkę ar perlūžę. 

<................................> 

19.6  

      

Kiaurai prarūdijęs 1998 m. gamybos VW PASSAT priekinės pakabos rėmo skersinis techninės apžiūros 

metu įvertintas: 

DT - Sudedamoji dalis lūžusi, įtrūkusi, pernelyg pažeista korozijos ir (ar) turi kitų pažeidimų, galinčių 

turėti įtakos saugiam transporto priemonės eksploatavimui (priekyje). 

<................................> 

 

 

 

 



19.7.  

 

         

Šio 2008 m. gamybos automobilio RENAULT TRAFIC apačioje sumontuota papildoma neaiškios 

paskirties įranga techninės apžiūros metu įvertinta: 

DT - Kabina ir kėbulas. Kiti vidaus ir (ar) išorės įtaisai arba įranga pritvirtinti netinkamai, nesaugiai 

(nepatikimai) (savadarbėmis tvirtinimo detalėmis pritvirtinta papildoma įranga). 

<................................> 

19.8  
 

      

Kiaurai pažeistas 1997 m. gamybos lengvojo automobilio RENAULT MEGANE SCENIC slenkstis 

techninės apžiūros metu įvertintas: 

DT - Važiuoklė ir prie jos tvirtinami mazgai. Pernelyg didelis korozijos poveikis, galintis turėti įtakos 

konstrukcijos stabilumui (tvirtumui). 

Pakartotinės techninės apžiūros metu trūkumas buvo tinkamai pašalintas 

<................................> 



19.9  

      

      

Sulaužytas 2008 m. gamybos lengvojo automobilio priekabos NIEVIADOW dugnas techninės apžiūros 

metu buvo įvertintas: 

DT - Kabina ir kėbulas. Dugnas nesaugus, netvirtas arba labai apgadintas. 

<................................> 

 

19.10  

 



      

Netvarkinga ventiliacinė žarna ir netinkamai pritvirtintas dujų balionas 1987 m. gamybos automobilyje 

AUDI 80 techninės apžiūros metu buvo įvertinti: 

DT - Neatitinka vamzdžiams, žarnoms ir (ar) jungtims nustatytų reikalavimų (netvarkinga ventiliacinė 

žarna prie baliono). 

DT - Dujų balionas pritvirtintas ne pagal nustatytus reikalavimus 

<................................> 

19.11  

 

   



  

Techninės apžiūros metu šiam 1992 m. gamybos automobiliui AUDI 100 buvo nustatyti trūkumai: 

DT - Neatitinka vamzdžiams, žarnoms ir (ar) jungtims nustatytų reikalavimų (netinkamai pritvirtinti); 

DT - Ant dujų baliono nėra pritvirtintos gamyklinės ženklinimo plokštelės, plokštelė pažeista arba SND 

dujų baliono plokštelė yra tokioje vietoje ar padėtyje, kad joje esantys įrašai negali būti perskaityti 

nenaudojant specialių įrankių ir (ar) atskirų dalių demontavimo. 

                   Pakartotinės techninės apžiūros metu trūkumai buvo tinkamai pašalinti 

 

<................................> 

19.12  

      
 

 

 



Techninės apžiūros metu šiam 1996 m. gamybos automobiliui AUDI A6 AVANT buvo nustatytas 

trūkumas: 

DT - Neatitinka vamzdžiams, žarnoms ir (ar) jungtims nustatytų reikalavimų (netinkamai pritvirtintas 

dujų vamzdelis); 

Pakartotinės techninės apžiūros metu trūkumas buvo tinkamai pašalintas 

<................................> 

19.13  

   

Pažeista galinė 1992 m. gamybos automobilio AUDI 80 stabdžių žarnelė techninės apžiūros metu buvo 

įvertinta: 

DT - Lanksčios stabdžių sistemos žarnelės. Žarnelės pažeistos, pratrintos, susuktos arba per trumpos. 

<................................> 

 

19.14  

   

Pažeistas 2002 m. gamybos automobilio FORD TRANSIT vairuotojo pusės veidrodis techninės apžiūros 

metu buvo įvertintas: 

DT - ) Veidrodis arba netiesioginio matymo įtaisas neveiksmingas, pažeistas, pritvirtintas netinkamai arba 

nepatikimai (nulaužtas dangtelis, yra susižalojimo pavojus). 

<................................> 



19.15  

 

   

Sudaužytas 1998 m. gamybos mažo autobuso MERCEDES BENZ 312 užpakalinis posūkio rodiklio 

sklaidytuvas techninės apžiūros metu buvo įvertintas: 

DT - Posūkio rodiklių ir avarinės signalizacijos žibintai. Sklaidytuvo (gaubto) nėra, jis sugadintas, 

išblukęs ir (ar) labai užterštas 

Pakartotinės techninės apžiūros metu posūkio rodiklio sklaidytuvas buvo pakeistas nauju. 

 

<................................> 

 


