Van harte gefeliciteerd met deze waardevolle gratis checklist van
Baltus Motor Techniek!
Deze checklist kan als hulpmiddel dienen voor het uitvoeren van een kleine of
grote onderhoudsbeurt.
De checklist heeft meer dan 100 te controleren punten!
Deze checklist bevat nagenoeg alle te controleren en te vervangen onderdelen
bij een grote of kleine beurt.
LET OP: De fabrikant van het voertuig heeft bepaald welke onderdelen bij
bepaalde kilometerstanden en leeftijden vervangen dienen te worden. Die
gegevens zijn op te vragen bij o.a. de dealer maar staan vaak ook in het
instructieboekje van het voertuig.
Voorbeeld: het vervangen van de bougies staat in de checklist maar betekent
niet dat bij elke onderhoudsbeurt de bougies vervangen moeten worden.
Controleer vooraf wat de door de fabrikant opgegeven vervangingstermijn is
voor de bougies.
Deze checklist is een heel goed hulpmiddel in het uitvoeren van onderhoud
zodat je er zeker van bent niets te vergeten.
Veel succes en sleutelplezier gewenst!
Baltus Motor Techniek

Deze checklist is met de grootste zorg samengesteld maar ondanks dat mag je hier geen rechten aan
ontlenen. Baltus Motor Techniek is niet verantwoordelijk voor fouten of vergissingen die gemaakt
worden door verkeerd gebruik van deze checklist. In zeer specifieke situaties kan het zijn dat een te
controleren onderdeel niet in deze checklist genoemd wordt. Heb jij een aanvulling, verbetering of
opmerking over deze checklist dan horen we dat graag d.m.v. een e-mail naar
info@baltusmotortechniek.nl

Checklist periodiek onderhoud auto, bus of camper
Klantgegevens

Datum

Klant nr.

Naam
Merk
Type
Kenteken
Km stand
Monteur

Binnenrijden
Voorruit, ruitensproeiers & wisserbladen + werking wiswas installatie contr.
Controle waarschuwingslampjes en instrumentpaneel verlichting
Gordels controleren op werking en beschadiging
Stoelsleden controleren op werking en bevestiging
Verlichting rondom controleren incl. statische/dynamische bochtverlichting,
koplamp/mistlamp hoogte controleren & aanwezigheid reflectoren
Werking HVAC contr. (verwarming, ventilatie & airconditioning)
Buitenspiegels contr. ook op werking (elektronische)verstelling
Werking claxon controleren
Stuurinrichting gevoelscheck/speling
Koppeling controleren op slag/afstelling & gangbaarheid
Indien mogelijk remtest (check werking/afstelling handrem)
Indien mogelijk uitlaatgasmeting
Uitlezen (E)OBD geheugen
Pedaalrubbers controleren
Check aanwezigheid reservelampenset en gevarendriehoek (groen/oranje hesje)
Gangbaarheid versnellingspook/afstelling controleren

Op de brug
Motorkapvergrendeling controleren en smeren
Deuren/sloten/scharnieren/drangers controleren en smeren
Indien nodig interieurfilter/pollenfilter/geurfilter vervangen
Roest check (lak)
Vloeistoffen/additieven als Ad Blue/DPF contr./bijvullen
Check houdbaarheid/conditie bandreparatie set
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Onder de motorkap
Optische check leidingen, slangen en (bougie)bekabeling (ligging, beschadiging en lekkage)
Accu controleren op bevestiging, lekkage, corrosie & vloeistofniveau

Koelvloeistof niveau controleren
Stolpunt koelvloeistof meten (hogere temp dan -15°C = verversen)
Koelsysteem controleren op lekkage (wit, blauw of oranje leksporen)
Koelsysteem verversen indien nodig
Aanslaan koelventilator controleren (warmdraaien)
Thermostaat controleren (een koude motor tijdens rijden en warme motor tijdens stilstaan
betekent een openstaande thermostaat en moet vervangen worden)
Indien nodig luchtfilterelement reinigen/vervangen
Indien aanwezig (diesel)brandstoffilter vervangen
Indien nodig bougies vervangen
Rem/koppelingsvloeistof niveau controleren (laag niveau = eerst remblokdikte check)
Rem/koppelingsvloeistof verversen (om de twee/drie jaar)
Ruitensproeierreservoir vullen (stolpunt contr.)
Olieniveau stuurbekrachtigingreservoir controleren (bijvullen = lekkage)
Multiriem/V-snaar controleren op spanning, beschadiging en scheurtjes
Indien nodig klepspeling controleren en afstellen
Distributie check op vervangingsinterval/vervangen

Brug omhoog/onder het voertuig
Motorolie aftappen en filter vervangen (laten uitlekken & denk aan nieuwe afdichtring)
Brandstoffilter vervangen (indien nodig)
Optische check op lekkage of vreemde verkleuringen incl. radiateur en condensor
Brandstoftank controleren op lekkage, beschadiging en roest
Wielen & wielophanging controleren
Wiellagers controleren op speling & bijgeluid
Banden loopvlak en wangen contr. op beschadiging/slijtage/droogte/ouderdom
Profieldiepte meten <1.6mm is vervangen <2,4mm is advies voor vervangen
Lv:
mm | La:
mm | Rv:
mm | Ra:
mm | Res:

DOT:

|DOT:

|DOT:

|DOT:

|DOT:

Slijtagepatroon banden controleren/uitlijning
Bandenspanning controleren/aanpassen incl. reservewiel (let op TPMS kalibreren)
Draagarmrubbers controleren op ruimte en scheuren
Subframe (roest)controle/motorophanging controle
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Fuseekogels controleren op speling en onbeschadigde kogelhoezen
Stuurkogels controleren op speling en onbeschadigde kogelhoezen
Harmonicahoezen stuurinrichting controleren
Remslangen controleren op beschadiging en vervorming
Rem & brandstofleidingen contr. op ligging/beschadiging/roest/lekkage
Veren controleren op beschadiging/vervorming
Schokdempers controleren op beschadiging/vervorming & lekkage
Veerpootlagers controleren op gangbaarheid
Motorsteunen controleren
Remblokdikte en remschijfdikte controleren
Remschijven controleren op roest
Indien remtrommels. Voering controleren/remcilinders controleren
Aandrijfashoezen (binnen & buiten) controleren op lekkage/beschadigingen
Stabilisatorstang kogels en (ophang)rubbers controleren
Uitlaatsysteem contr. op bevestiging, roest en afdichting
Olieniveau transmissie controleren
Indien aanwezig olieniveau cardanas/achteras/differentieel controleren
Wagenbodem controleren op bescherming/roest/beschadigingen
Wielbouten/moeren contr. op montage moment
Wieldoppen contr. op bevestiging

Brug omlaag & Algemeen
Motorolie bijvullen, voertuig starten, olie peilen en algeheel nacontroleren
Reset motorolie indicator
Administreer onderhoud boekje/digitaal
Voertuig reinigen

Ruimte voor opmerkingen
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