
9.1  

    

Šios 1997 m. savos gamybos lengvojo automobilio priekabos techninė būklė apžiūros metu buvo 

įvertinta: 

DT - Stabdymo signalo žibintai. Nešviečia arba netinkamas šviesos šaltinis. 

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

9.2  

  

Šio 2007 m. gamybos mopedo kėbulo detalių pažeidimai techninės apžiūros metu buvo įvertinti: 

DT - Kabinos ir kėbulo būklė. Netinkamas remontas arba konstrukcijos pakeitimas. 

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

9.3  

   

                               1 pav.                                                                            2 pav. 



Pirminės techninės apžiūros metu 1998 m. gamybos VW Transporter nebuvo įrengtų antros eilės sėdynių 

keleivių saugos diržų (1 pav.). Toks trūkumas įvertintas: 

DT - Saugos diržų ir užraktų būklė. Privalomo saugos diržo nėra (jis neįrengtas) 

Pakartotinės techninės apžiūros metu trūkumas buvo pašalintas - 2 pav. 

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

9.4  

   

                               1 pav.                                                                            2 pav. 

Pažeistas 1996 m. gamybos VW Sharan priekinis rėmo skersinis techninės apžiūros metu buvo įvertintas: 

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

(1 pav.). 

Pakartotinės techninės apžiūros metu trūkumas buvo pašalintas - 2 pav. 

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

 

9.5  

   
                                          1 pav.                                                                            2 pav. 

Pažeistas to paties VW Sharan galinis buferis techninės apžiūros metu buvo įvertintas: 

DT - : Buferiai, šoninė apsauga ir galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone. Sudedamoji 

dalis atsipalaidavusi, nepatikimai pritvirtinta ar turi pažeidimų ir dėl to užkliudžius arba susidūrus galima 

susižaloti (1 pav. ). 

Pakartotinės techninės apžiūros metu trūkumas buvo pašalintas - 2 pav. 

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

 

 

 



9.6  

 
 

Pažeista 2003m. gamybos VW Bora posūkio svirtis techninės apžiūros metu buvo įvertinta: 

DT - Vairo traukių ir svirčių būklė. Netinkamas vairavimo sistemos sudedamųjų dalių remontas arba 

konstrukcijos pakeitimas. 

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

9.7  

 
 

Netinkamas 1994 m. gamybos motociklo YAMAHA rankenos užapvalinimas techninės apžiūros metu 

buvo įvertintas:  

DT - Išorinio paviršiaus skydas, sudedamoji dalis turi pažeidimų, yra atsiknoję, nepatikimai pritvirtinti ar 

tokios formos, kad padidėja sužalojimo pavojus. 



 

Netinkamai pritvirtintas to paties motociklo valstybinio numerio ženklas techninės apžiūros metu buvo 

įvertintas:  

DT - Valstybinio numerio ženklo (-ų) nėra, valstybinio numerio ženklas (-ai) ir (ar) tvirtinimas transporto 

priemonėje neatitinka nustatytų reikalavimų arba numerio ženklas (-ai) netvirtai pritvirtintas (-i) ir gali 

nukristi. 

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

 

9.8  

  
 

Korozijos pažeisti 2001 m. gamybos Opel Frontera stabdžių vamzdeliai techninės apžiūros metu buvo 

įvertinti: 

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

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

 



9.9  

 

Pažeistas 1994 m. gamybos Mazda dugnas techninės apžiūros metu buvo įvertintas: 

DT - Dugnas nesaugus, netvirtas arba labai apgadintas 

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

9.10  

 

Iki gegužės mėn. pabaigos 1996 m. gamybos VW Passat savininkas naudojo dygliuotas padangas. Toks 

trūkumas techninės apžiūros metu buvo įvertintas: 

DT - Padangos dydis (matmenys), leidžiama apkrova (apkrovos indeksas), patvirtinimo žymuo, greičio 

kategorija arba naudojimo paskirtis neatitinka nustatytų reikalavimų. 

 

Primenu neatsakingiems vairuotojams, kad nuo balandžio 10 d. iki spalio 31 d. draudžiama eksploatuoti 

transporto priemones su dygliuotomis padangomis. 

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


