
18.1  

 

       

   Techninės apžiūros metu šio 1996 m. gamybos krovininio automobilio RENAULT padangos ant 

užpakalinės ašies buvo išdėstytos nesimetriškai ir nustytas trūkumas: 

DT - Ratai ir padangos. Ant tos pačios ašies suporintų ratų sumontuotos padangos neatitinka nustatytų 

reikalavimų (išdėstytos nesimetriškai). 

Pakartotinės techninės apžiūros metu trūkumas buvo tinkamai pašalintas. Padangų išdėstymą matome 

nuotraukose. 

 

18.2  

    

Pažeista šio 2003 m. gamybos automobilio CHRYSLER PT CRUISER padanga techninės apžiūros metu 

įvertinta: 

DT - Ratai ir padangos. Padanga stipriai pažeista arba įrėžta (perpjauta) ir tai gali kelti grėsmę eismo 

saugumui.  



18.3   

   

Pavojingai perpjauta 2004 m. gamybos autobuso VOLVO vidinė užpakalinio tilto padanga techninės 

apžiūros metu įvertinta: 

DE - Ratai ir padangos. Padanga stipriai pažeista arba įrėžta (perpjauta) ir tai gali kelti grėsmę eismo 

saugumui.  

Tokia transporto priemone važiuoti draudžiama. 

 

18.4  
 

          
 

     
 



Techninės apžiūros metu šiam 2000 m. gamybos automobiliui taksi OPEL ZAFIRA buvo nustatyta 14 

didelių trūkumų. Kelis trūkumus matome nuotraukose. 

DT - Ratai ir padangos. Padangos protektoriaus rašto gylis neatitinka nustatytų reikalavimų. 

DT - Išmetimo vamzdis ir duslintuvas. Išmetimo sistema yra nesaugi, nepatikimai pritvirtinta arba 

nesandari. 

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

 

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

 

18.5    

        

 

Bėgantis tepalas iš variklio bei netvarkingi elektros laidai šio 2000 m. gamybos automobilio FORD 

TRANSIT techninės apžiūros metu buvo įvertinti: 

DT - Kita tarša. Bet koks skysčio nuotėkis, dėl kurio gali būti padaryta žala aplinkai (gamtai) arba 

sukeltas pavojus kitiems kelių eismo dalyviams 

DT - Elektros laidai (instaliacija). Matomi elektros laidai nesaugūs, neapsaugoti nuo pažeidimų, 

netinkamai įrengti arba pritvirtinti (prie galinio tilto). 

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

 

18.6     

    



Pažeista 2002 m. gamybos automobilio VOLVO V70 išmetimo sistemos neutralizavimo įranga 

(automobilis pirmą kartą Lietuvos Respublikoje registruotas 2008 m.) techninės apžiūros metu buvo 

įvertinta: 

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

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

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

 

18.7.  

  

Nesandari 2002 m. gamybos automobilio AUDI 100 išmetimo sistemos neutralizavimo įranga 

(automobilis pirmą kartą Lietuvos Respublikoje registruotas 2010 m.) techninės apžiūros metu buvo 

įvertinta: 

DT - . Išmetimo vamzdis ir duslintuvas. Išmetimo sistema yra nesaugi, nepatikimai pritvirtinta arba 

nesandari (katalizatoriaus bakelis). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.8  

   

“Išradingai” pritvirtinta 2001 m. gamybos automobilio ALFA ROMEO 156 SPORT WAGON 

akumuliatorių baterija techninės apžiūros metu buvo įvertinta: 

DT - Akumuliatorių baterija (-os). Nesaugi, nepritvirtinta arba pritvirtinta nepatikimai. 

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

 

18.9    

    

Pavojingai korozijos pažeista 1994 m. gamybos automobilio OPEL CORSA galinės pakabos spyruoklės 

atramos vieta techninės apžiūros metu buvo įvertinta: 

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

konstrukcijos stabilumui (tvirtumui). 

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

 

 



18.10    

   

Pavojingai korozijos pažeistas 2001 m. gamybos automobilio OPEL ASTRA kėbulas techninės apžiūros 

metu buvo įvertintas: 

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

stiprintuvai nesaugūs (pažeisti, netinkamai suremontuoti ar pakeista konstrukcija) (karėje pusėje gale) 

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

 

18.11   

   

          

Netinkamai suremontuotas 1997 m. gamybos priekabos KILAFORS TSBB-102 rėmas nesuremontuotas 

rėmo įtrūkimas techninės apžiūros metu buvo įvertinti: 



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

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

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

lonžeronai deformuoti, įtrūkę ar perlūžę 

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

18.12  

    

Techninės apžiūros metu šiam 1997 m. gamybos mažam autobusui buvo nustatyta 14 didelių trūkumų. 

Vieną jų matome nuotraukoje, kurio vertinimas yra: 

DT - Standūs stabdžių sistemos vamzdeliai. Iš vamzdelių arba jungčių yra nuotėkis (jungtyse prie galinio 

tilto) 

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

18.13  

   
 

   



Šiam 2001 m. gamybos automobiliui taksi OPEL ZAFIRA techninės apžiūros metu buvo nustatyta 8 

dideli trūkumai. Kelis trūkumus, kurie vertinami “DT” matome nuotraukose. 

DT - Dyzelinio (uždegimo suspaudimu) variklio išmetamosios dujos. Variklio būklė ir (ar) veikimas 

netinkami dūmingumo matavimui atlikti (sunkiasi tepalas iš turbinos, nepajungta oro įsiurbimo žarna prie 

oro filtro). 

DT - Priekiniai žibintai (artimosios ir tolimosios šviesos). Žibintai ir (ar) jų elementai nepritvirtinti arba 

pritvirtinti netinkamai, nepatikimai (sulaužytas žibinto tvirtinimas) 

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

 

18.14  

   

Toks šio 2006 m. gamybos automobilio MITSUBICHI ECLIPSE priekinio žibinto tvirtinimo remontas 

techninės apžiūros metu buvo įvertintas: 

DT - Priekiniai žibintai (artimosios ir tolimosios šviesos). Žibintai ir (ar) jų elementai nepritvirtinti arba 

pritvirtinti netinkamai, nepatikimai (sulaužytas žibinto tvirtinimas) 

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

 


