
20.1  

              

Šiam 2004 m. gamybos automobiliui KIA SORENTO techninės apžiūros metu buvo nustatyta, kad 

susidėvėjęs stabdžių diskas ir nėra stabdžių trinkelės. Nustatyti trūkumai įvertinti: 

DT - Stabdžių būgnai, stabdžių diskai. Būgnas arba diskas per daug nusidėvėjęs, per daug sueižėjęs, 

įtrūkęs, nesaugus (nepatikimas); 
DT - Stabdžių trinkelės. Antdėklo arba trinkelės nėra. 

<…………………….> 

20.2  

 

2000 m. gamybos automobiliui AUDI A3 techninės apžiūros metu buvo nustatyta, kad susidėvėjęs 

stabdžių diskas. Nustatyti trūkumas įvertintas: 

DT - Stabdžių būgnai, stabdžių diskai. Būgnas arba diskas per daug nusidėvėjęs, per daug sueižėjęs, 

įtrūkęs, nesaugus (nepatikimas); 

<…………………….> 

 



20.3  

 

1997 m. gamybos automobiliui SUBARU FORESTER techninės apžiūros metu buvo nustatyta, kad 

susidėvėjęs priekinis stabdžių diskas ir nuplyšusi stabdžių disko apsauga. Nustatyti trūkumai įvertinti: 

DT - Stabdžių būgnai, stabdžių diskai. Būgnas arba diskas per daug nusidėvėjęs, per daug sueižėjęs, 

įtrūkęs, nesaugus (nepatikimas); 

DT - Bendras stabdžių sistemos įrengimas ir būklė. Sudedamoji dalis nesaugi, netinkamai sumontuota ar 

nepatikimai pritvirtinta. 

<…………………….> 

 

20.4  

      

 



Susidėvėję šio 1994 m. gamybos automobilio AUDI 80 stabdžių diskai techninės apžiūros metu įvertinti: 

DT - Stabdžių būgnai, stabdžių diskai. Būgnas arba diskas per daug nusidėvėjęs, per daug sueižėjęs, 

įtrūkęs, nesaugus (nepatikimas); 

<…………………….> 

 

20.5  

   

Susidėvėjęs šio 1995 m. gamybos automobilio CHRYSLER VOYAGER stabdžių diskas techninės 

apžiūros metu įvertintas: 

DT - Stabdžių būgnai, stabdžių diskai. Būgnas arba diskas per daug nusidėvėjęs, per daug sueižėjęs, 

įtrūkęs, nesaugus (nepatikimas); 

<…………………….> 

20.6  

 

Susidėvėjęs ir ištrupėjęs 2001 m. gamybos automobilio PEUGEOT 307 stabdžių diskas techninės 

apžiūros metu įvertintas: 

DT - Stabdžių būgnai, stabdžių diskai. Būgnas arba diskas per daug nusidėvėjęs, per daug sueižėjęs, 

įtrūkęs, nesaugus (nepatikimas); 

<…………………….> 



20.7  

 

Įtrūkęs 2005 m. gamybos krovininio automobilio MAN TGA 18.430 stabdžių diskas techninės apžiūros 

metu įvertintas: 

DE - Stabdžių būgnai, stabdžių diskai. Būgnas arba diskas per daug nusidėvėjęs, per daug sueižėjęs, 

įtrūkęs, nesaugus (nepatikimas); 

Vertinimo kriterijus „Draudžiama eksploatuoti - DE“ reiškia, kad transporto priemonei yra nustatytas 

įrengimo, būklės ir (ar) kitų techninių savybių neatitikimas, kuris tiesiogiai kelia pavojų eismo saugumui, 

žmonių sveikatai, aplinkai. Tokia transporto priemone draudžiama važiuoti. 

<…………………….> 

 20.8  

 

Įtrūkęs 2006 m. gamybos krovininio automobilio priekabos KOEGEL SN 24 stabdžių diskas techninės 

apžiūros metu įvertintas: 

DE - Stabdžių būgnai, stabdžių diskai. Būgnas arba diskas per daug nusidėvėjęs, per daug sueižėjęs, 

įtrūkęs, nesaugus (nepatikimas); 



Vertinimo kriterijus „Draudžiama eksploatuoti - DE“ reiškia, kad transporto priemonei yra nustatytas 

įrengimo, būklės ir (ar) kitų techninių savybių neatitikimas, kuris tiesiogiai kelia pavojų eismo saugumui, 

žmonių sveikatai, aplinkai. Tokia transporto priemone draudžiama važiuoti.  

<…………………….> 

20.9  

   

  

Šiame 1992 m. gamybos automobilyje BMW 320 techninės apžiūros metu buvo nustatyta, kad neleistinai 

perdaryta stovėjimo stabdžio sistema įrengiant hidraulinį cilindrą, veikiantį galinių ratų darbinių stabdžių 

cilindrus. Techninės apžiūros metu šis perdirbimas įvertintas: 

DT - Standūs stabdžių sistemos vamzdeliai. Vamzdeliai  įrengti netinkamai ir (arba) įrengti netinkamoje 

vietoje (perdaryti). 

DT - Bendras stabdžių sistemos įrengimas ir būklė. Netinkamas stabdžių sistemos sudedamųjų dalių 

remontas arba konstrukcijos pakeitimas (stabdžių sistemoje įrengtas papildomas hidraulinis cilindras) 

   
 

Pakartotinės techninės apžiūros metu trūkumai buvo tinkamai pašalinti. 

<…………………….> 



20.10   

    

 

Pateiktame sportiniame automobilyje BMW 320, turinčiame sportinio automobilio pasą, įrengtas 

hidraulinis rankinis stabdis. Stabdžių sistemos modifikavimo reikalavimai leidžia įrengti hidraulinį 

rankinį stabdį. 

<…………………….> 

 

 



20.11  

              

Šiame 2007 m. gamybos automobilyje FORD MONDEO įrengti stabdžių suportai prie rato stebulės 

pritvirtinti savadarbėmis detalėmis. Techninės apžiūros metu toks perdirbimas įvertintas : 

DT - Stabdžių būgnai, stabdžių diskai. Prie rato esanti stabdžių tvirtinimo plokštė nesaugi (nepatikima) 

(panaudotos savadarbės tvirtinimo detalės). 

<…………………….> 

20.12  

 

2003 m. gamybos automobilio PEUGEOT 307 priekinės pakabos šarnyro korpusas perpjautas ir, pakeitus 

detalę , vėl suvirintas. Tokiu būdu “suremontuotas “ šarnyras techninės apžiūros metu įvertintas: 

DT - Pakabos torsionai, kreipiančiosios svirtys, trikampės svirtys, pakabos strypai. Netinkamas remontas 

arba konstrukcijos pakeitimas. 

<…………………….> 

 



20.13  

 

2005 m. gamybos automobilio TOYOTA YARIS remonto metu perpjautas priekinės pakabos skersinis 

techninės apžiūros metu įvertintas: 

DT - Pakabos torsionai, kreipiančiosios svirtys, trikampės svirtys, pakabos strypai. Sudedamoji dalis 

lūžusi, įtrūkusi, pernelyg pažeista korozijos ir (ar) turi kitų pažeidimų, galinčių turėti įtakos saugiam 

transporto priemonės eksploatavimui. 

<…………………….> 

20.14  

   

Sudaužytas 2005 m. gamybos krovininio automobilio IVECO elektrinės priekabos prijungimo jungties 

rozetės korpusas, netvarkingi ir neveikiantys jungties kontaktai techninės apžiūros metu įvertinti: 

 

DT - Elektrinės jungtys tarp vilkiko ir priekabos arba puspriekabės. Vilkiko arba priekabos elektros jungtis 

(-ys) neįrengta (-os),  neveikia arba veikia netinkamai 

<…………………….> 

 



20.15  

 

Žymiai korozijos pažeisti 1987 m. gamybos automobilio AUDI 80 stabdžių vamzdeliai techninės apžiūros 

metu įvertinti: 

DE - Standūs stabdžių sistemos vamzdeliai. Vamzdeliai pažeisti arba per daug paveikti korozijos. 

 

Vertinimo kriterijus „Draudžiama eksploatuoti - DE“ reiškia, kad transporto priemonei yra nustatytas 

įrengimo, būklės ir (ar) kitų techninių savybių neatitikimas, kuris tiesiogiai kelia pavojų eismo saugumui, 

žmonių sveikatai, aplinkai. Tokia transporto priemone draudžiama važiuoti.  

 

<…………………….> 

 

 


