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ONIDERHOUD S- IND I CATEURS

JEEP NEKAF

is d.e bekletling van de stoelen heel en zitten de stoelen vaetg
zijn rle opsluitplaatjes van d.e achterbank aarnrezig;
hangt er geen bedrading ond.er het dashbord 1os3
ie het pedaalrubber aanwezig en in goede gtaatf
is cle vrije slag koppeLingopedaal nininaal ?b cnl
is de vrije slag rempedaal 1 cnrl
is d.e renclruk goed (niet 'rverand.rr)1
werkt het hanclgas goedl
rit cle stuurkolon vast in beugelg
is er vol"doende remvloeistof aanwezig;
zijn de motorkaphaken heel en goed vastgeclraaitil
is de 'rsnorkelkleprr niet ontzet en zit deze vast;
is d.e ontstorings "S[ aangebrachtl
zijn d.e boutjee stroomverclel.er aanvezó91
is de spanning van de V-rienen goed (spellng 2t cn)t
sit tle dyna,no vast I
is de stroomspanningsregelaar verzegelcl;
ie de steun van d.e oliefilter niet geecheurd;
is het steuntje van het oliedruk-element niet gescheurd;
is het centreerplaatje van d.e o1Íepeil-stok aanwezigl
zitten ile bougies en bougiekabeLs vastS
zitten alle buitenkabels (choke - handgag - carterventilatie) vastl
zijn de doorvoerrubbers, kabels en leidingen heeLl
zitterr d.e black-out Lampjes vastl
zijn cle radiateurslangen niet gebarsten, lekvrij en zitten cle kLemmen vastg
is de benzineponP-handbecliening werking goeclt
is er geen benzinelekkage aan rle leirlingen;
lekt de uitlaat op het spruitstuk nietl
is de notorolle op peill
werkt de olied.rukneterl
werkt de anpèremeterg
werkt de temperatuurmeter;
werkt de benzinemeter;
zitten alle echakelaars vastl
terkt instrumenten verlichting;
is etopcontact dashbord 1n ortle en veert het centrale contact (stift)l
lekt de ruitenwisserkraa,n niet en is tle s).ang lang genoegg
is d.e luchtfilterslang heel en klemnen vastl
is de luchtfilterolie gchoon en op pei1l
is de handrenpal en tanrlheugel in goecle staatl
is de handremtrekveer aanwezigl
is het afdichtrubber van r.ie batterijbakdeksel. aanuezigl
is de hand.ren goed afgesteld l ( 5 klikken)
ie het efoctrolyt op pei-1g (t cm boven de platen)
ziJn de vuldappen hee] en gaatjes opent
ziJn de batteriien en batterijbakken schoong
zijn de aceupoolklemrnen diep genoeg bevestigd en ingevetl
is de oliekansmering uitgevoerdS
is d.e waarde aanduiding aanvezigt (, )
1s het chassisnummer wit en omllJntll
is cle juiste radiateurdop aanwezigg
rubber radiateuning aamrezig en heell
is, indien arrtivries aarnrezig, de aantluiding juistg
is d.e koelvloeistof op peil en schoon;
sitten de voorruitbaken vast;
zitten de camosseriebouten vast;
zitten de bouten versnellingsbakbrug vastg
zit het gtuurhuis vastg
zijn cle koplampen juist gericht;
j.s de carrosserie niet gedeukt of gescheurdg
zijn de vlaggestolchoutlers aarnrrezigg
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zijn d.e banden nÍet versleten of gescheurcl;
is cle bandenspanning juist en ziJn ventieldoBpen aanvezigS
zijn de wielrnoeren blank en draaiende bouten Licht ingevetl
Ís cle benzinezeef Ín tankhals aanvezigl
is de benzinetankdoB vast tlnv kettingl
ziJn alle zeilen heeLt
is het benzineblÍk gevuldl
zitten de kruiskoppelÍngen',ragti
ziJn a1le ol.ieniveaur in ordel
zÍjn v-u1-, niveau- en aftappluggen rood omrandS
zijn a1Le vetnippels blank en rooil onrandl
ziJn reflectoren aanwezig;
zÍjn geverfde delen niet met kero of olie behancleltlg
zÍjn de toebehoren aam'ezig en in orde,
zijn de remleidingenklenmen op voor- en achtorbrug aanwezig;
zÍJn de opschriften aanwezlg Íen'1. (. )

bandenspanning
onderdeel (voor en achter)
1 ïrK enbleen (voor en achter)
Ned.,vlag 2x (afgedekt net vernis)
vlalcken colonne-aand.uÍcling (ttr met schoolbordverf)
er geen lekkage bij de }roofdremcylinderg

zijn cle spiegels bruikbaar;
brandt tle gehele verlichtingg
is het glaasje van d.e kentekenplaatverlichting schoon en zit het vast.

Qpnerking: De met (.) gemerkte punten ziJn geen technische onvolkonen-
hed.en. Deze punten zi"jn genoteerd. uit praktische overryeging.
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