
 

8.1  

       
1 pav.                                                            2 pav. 

Šviečianti ir neužgęstanti saugos oro pagalvių kontrolės lemputė techninės apžiūros metu įvertinta 

DT - Papildomos apsaugos (sulaikymo) sistemos (SRS). Gedimų indikatoriaus lemputė (MIL) rodo 

sistemos gedimą, veikimo sutrikimą - 1 pav. 
 

Pakartotinės techninės apžiūros metu trūkumas buvo pašalintas - 2 pav.. 

 

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

8.2  

 
 

Pramuštas 2013 m. gamybos automobilio RENAULT LAGUNA priekinis kairės pusės lonžeronas 

techninės apžiūros metu įvertintas 

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

lonžeronai deformuoti, įtrūkę ar perlūžę. 

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

 

 

 

 

 



8.3  

 
 

2004 m. gamybos automobiliui LEXUS RX t techninės apžiūros metu buvo nustatytas toks trūkumas 

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

lonžeronai deformuoti, įtrūkę ar perlūžę (galinės pakabos sija). 

Automobilio savininkas siją pakeitė 

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

8.4    

 
 

Perlūžęs priekinis kairės pusės 1983 m. gamybos automobilio AUDI lonžeronas techninės apžiūros metu 

įvertintas 

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

lonžeronai deformuoti, įtrūkę ar perlūžę. 

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

 



8.5  

 
 

Išsidėvėjusi 1994 m. savos gamybos priekabos lingės guminė įvorė techninės apžiūros metu buvo 

įvertinta  

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

pritvirtinta nepatikimai (nesaugiai). 

 

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

8.6   

  

1 pav.                                                            2 pav. 

Pažeisto priekinio 2006 m. gamybos HYUNDAI COUPE priekinės pakabos svirties remontas techninės 

apžiūros metu buvo įvertintas  

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

arba konstrukcijos pakeitimas – 1 pav. 
 

Transporto priemonės savininkas svirtį pakeitė nauja – 2 pav.. 
 

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

 



 

8.7  

 
 

Labai svarbi vairo mechanizmo detalė – vielokaištis. Jis buvo įrengtas tik kai automobilis atvyko į 

pakartotinę techninę apžiūrą. Privalomosios techninės apžiūros metu jo nebuvo ir tai buvo įvertinta 

DT - Transporto priemonės vairo mechanizmo būklė. Vairo traukių ir svirčių būklė. Trūksta tvirtinimo 

detalių. 

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

8.8  

 
 

Šis 1985 m. gamybos motociklas turi daug techninių trūkumų ir techninės apžiūros metu buvo įvertintas 

kaip neatitinkantis techninių reikalavimų. 
 



 
 

Dėl daugelio pirminės techninės apžiūros metu nustatytų trūkumų motociklas tik po kelių pakartotinių 

apžiūrų buvo įvertintas kaip atitinkantis techninius reikalavimus. 

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

8.9  

   
   

Šiame 2011 m. gamybos automobilyje nebuvo galima įjungti galinio rūko žibinto dėl labai paprastos 

priežasties – nėra galinio rūko žibinto jungiklio. Techninės apžiūros metu toks automobilio trūkumas 

įvertintas 

DT - Priekiniai ir galiniai rūko žibintai. Žibintai įsijungia ne pagal reikalavimus (nėra galinio rūko žibinto 

jungiklio) 

 

   
 

Pakartotinės techninės apžiūros metu trūkumas buvo tinkamai pašalintas – įrengtas žibinto jungiklis, 

veikė įjungto galinio rūko žibinto kontrolės lemputė. 


