
13.1  

 

 

Šiam 1979 m. gamybos autobusui KAVZ techninės apžiūros metu buvo nustatytas vienas didelis 

trūkumas -  darbinio stabdžio stabdymo efektyvumas mažesnis nei nustatyta ir tas trūkumas buvo 

įvertintas: 

DT - Bendras darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas, skaičiuojant pagal didžiausiąją 

leidžiamąją masę, yra mažesnis negu nustatytas. 

<…………………..> 



13.2 

  

   

Trūkę 1987 m. gamybos autobuso MERCEDES BENZ priekiniai stiklai techninės apžiūros metu buvo 

įvertinti: 

DT - Stiklas arba permatomas skydas (jeigu leidžiama naudoti) suskilęs, įtrūkęs, turi kitų neleistinų 

pažeidimų arba stiklo šviesos laidumas neatitinka nustatytų reikalavimų. 

<…………………..> 

 

 

 

 



13.3  

 

Pažeistos 2006 m. gamybos automobilio VOLVO S80 kairės pusės durys techninės apžiūros metu buvo 

įvertintos: 

DT - Durų, statramsčių, vyrių, spynų nėra (trūksta), jie yra išklibę arba turi kitų pažeidimų, galinčių turėti 

įtakos saugiam transporto priemonės eksploatavimui. 

<…………………..> 

13.4  

 

Tamsinti priekiniai šoniniai 2007 m. gamybos automobilio BMW stiklai techninės apžiūros metu buvo 

įvertinti: 

DT - Stiklas arba permatomas skydas (jeigu leidžiama naudoti) suskilęs, įtrūkęs, turi kitų neleistinų 

pažeidimų arba stiklo šviesos laidumas neatitinka nustatytų reikalavimų. 

<…………………..> 

 



13.5  

 
 

 
 

Nepritvirtinti stabdžių sistemos vamzdeliai ir nepatikimai pritvirtinti trys 1996 m. gamybos automobilio 

NISSAN TERRANO ratai techninės apžiūros metu buvo įvertinti: 

DT - Vamzdeliai  įrengti netinkamai ir (arba) įrengti netinkamoje vietoje (nepritvirtinti); 

DT - Rato tvirtinimo veržlės ar varžto nėra arba rato sujungimas su stebule nepatikimas (nesaugus) 

(trūksta trijų ratų tvirtinimo veržlių). 

<…………………..> 



13.6  

 
 

   

Šio 2006 m. gamybos automobilio MAN prietaisų skydelyje nuolat švietė stabdžių ABS sistemos 

kontrolinė lemputė ir techninės apžiūros metu toks trūkumas buvo įvertintas: 

DT - Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). Įspėjamasis įtaisas rodo, kad sistema veikia blogai. 

<…………………..> 

13.7  

 

Tokios 2003 m. gamybos automobilio FORD FIESTA padangos techninės apžiūros metu buvo įvertintos: 

DT - Padanga stipriai pažeista arba įrėžta (perpjauta) ir tai gali kelti grėsmę eismo saugumui (Visos 

keturios). 

<…………………..> 



13.8  

 

   

Trūkęs šios cisternos antros ašies skersinis lonžeronas techninės apžiūros metu buvo įvertintas: 

DT - Laikančiosios konstrukcijos išilginiai ir (ar) skersiniai lonžeronai deformuoti, įtrūkę ar perlūžę. 

<…………………..> 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.9  

  

  

Tikrinant šio 1998 m. gamybos VW TRANSPORTER stovėjimo stabdžio efektyvumą nutrūko stabdžio 

valdymo trauklė. Apžiūros metu taip pat buvo nustatyti ir kiti trūkumai. Šie trūkumai buvo įvertinti: 

DT - Stabdžių sistemos lynai, traukės, svirtys, jungtys. Lynas, traukė arba jungtis nesaugi (nepatikima) 

(Nutrūko stovėjimo stabdžio trauklė). 

DT - Purvasaugių nėra arba jie stipriai pažeisti ir neatlieka savo funkcijų. 


