
Company: Nikutek Oy

Name: Jari-Matti Salo

Date: 28/04/2022

Email: jannis@gmail.com

Phone Number: +358400720673

Tuotteen kunto

Yleinen kunto.

Tuote/tuotteet toimivat tyydyttävästi viimeisimmällä käyttökerralla.

Tuote/tuotteet ovat käyttökunnossa, mutta niissä voi olla pieniä vikoja.

Tuotteessa/tuotteissa on suurempia vikoja. Tarkastusta/korjausta suositellaan.

Toimintatarkastus.

Moottorin käynnistys.

Instrumentit ja varoituslamput näyttävät oikeaa tulosta.

Instrumentit/lamput varoittavat virheistä.

Moottori ei käynnisty, ei edes apukäynnistyksellä.

Testaa kaikki hallintalaitteet.

Kaikki hallintalaitteet toimivat ilman vikoja. Jarrut, ohjaus ja kytkin/vaihtaminen toimii ilman vikoja. Ei merkittäviä vuotoja.

Yksi tai useampi hallintalaite toimii huonosti. Puutteita jarruissa, ohjauksessa tai kytkimessä/vaihdossa. Pieniä neste-, öljy- tai pakokaasuvuotoja.

Tärkeissä hallintalaitteissa vikaa/ei toimi. Vialliset jarrut, ohjaus tai kytkin/vaihdossa. Isoja vuotoja.

Toimintatarkastus.

Moottorin käynnistys.

Instrumentit ja varoituslamput näyttävät oikeaa tulosta.

Instrumentit/lamput varoittavat virheistä.

Moottori ei käynnisty, ei edes apukäynnistyksellä.

Testaa kaikki hallintalaitteet.

Kaikki hallintalaitteet toimivat ilman vikoja. Jarrut, ohjaus ja kytkin/vaihtaminen toimii ilman vikoja. Ei merkittäviä vuotoja.

Yksi tai useampi hallintalaite toimii huonosti. Puutteita jarruissa, ohjauksessa tai kytkimessä/vaihdossa. Pieniä neste-, öljy- tai pakokaasuvuotoja.

Tärkeissä hallintalaitteissa vikaa/ei toimi. Vialliset jarrut, ohjaus tai kytkin/vaihdossa. Isoja vuotoja.

1



Työhydrauliikka.

Hydrauliikkasäiliö ja hydraulisten sylintereiden vuodot.

Tarpeeksi nestettä. Ei vuotoja.

Vuotoja.

Toiminto.

Toimii tasaisesti ja nykimättä.

Toimii epätasaisesti ja/tai nykii.

Työhydrauliikka.

Hydrauliikkasäiliö ja hydraulisten sylintereiden vuodot.

Tarpeeksi nestettä. Ei vuotoja.

Vuotoja.

Toiminto.

Toimii tasaisesti ja nykimättä.

Toimii epätasaisesti ja/tai nykii.

Moottori.

Öljytaso.

Öljytaso minimin ja maksimin välillä.

Öljytaso alle minimin, mutta näkyy mittatikussa.

Öljytasoa ei näy mittatikusta.

Jäähdytysjärjestelmä.

Jäähdytysnesteen jäätymispiste.

Miinus 35 astetta C tai alhaisempi.

Ei tiedossa, tai korkeampi kuin miinus 35 astetta C.

Jäähdytysnesteen taso.

Minimin ja maksimin välillä.

Alle minimin, mutta näkyy.

Nestesäiliö on tyhjä. Vuotoja.
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Jäähdytysjärjestelmä.

Jäähdytysnesteen jäätymispiste.

Miinus 35 astetta C tai alhaisempi.

Ei tiedossa, tai korkeampi kuin miinus 35 astetta C.

Jäähdytysnesteen taso.

Minimin ja maksimin välillä.

Alle minimin, mutta näkyy.

Nestesäiliö on tyhjä. Vuotoja.

Sähköjärjestelmä.

Akkujen tarkistus.

Akku paikallaan ja kunnossa.

Akku tyhjä. Tummentuneet navat.

Akku(t) viallisia/puuttuu.

Polttoainejärjestelmä.

Polttoainevuodot.

Ei vuotoja.

Isompia vuotoja. Polttoaine valuu ulos.

Sakkakupin/polttoaineen suodattimen epäpuhtaudet.

Ei epäpuhtauksia.

Vettä ja likaa sakkakupissa/polttoaineen suodattimessa.

Talvioloissa vettä sakkakupissa/suodattimessa.

Polttoainejärjestelmä.

Polttoainevuodot.

Ei vuotoja.

Isompia vuotoja. Polttoaine valuu ulos.

Sakkakupin/polttoaineen suodattimen epäpuhtaudet.

Ei epäpuhtauksia.

Vettä ja likaa sakkakupissa/polttoaineen suodattimessa.

Talvioloissa vettä sakkakupissa/suodattimessa.
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Kori.

Korivauriot/näkyvä ruoste.

Ei näkyviä vaurioita/ruostetta.

Pieniä vaurioita, halkeamia tai ruostevaurioita. Ruostevaurioita lakatuilla pinnoilla.

Isompia vaurioita ja epämuodostumia. Läpiruostuneita koripintoja.

Sisustus/sisusteet.

Sisusteiden ja sisustuksen kunto.

Sisusteet/sisustus ovat tyydyttävässä kunnossa.

Viallisia/kuluneet, mutta yhä käyttökunnossa.

Valot, tyytti, peilit ja lasinpyyhkimet.

Ajo-/parkki-/jarru-/vilkkuvalot, tyytti, peilit ja lasinpyyhkimet.

Kaikki valot toimii. Tyytti toimii. Peilit ovat ehjät ja kunnossa. Lasinpyyhkimet toimii tyydyttävästi.

Yksi/useampi valo ei toimi. Tyytti ei toimi. Peili on rikki, säröillä tai puuttuu. Pyyhkijän sulat vialliset.

Renkaat.

Ilmanpaine.

Oikea ilmanpaine.

Selvästi väärä ilmanpaine.

Puhjenneet renkaat.

Rengaspultit/-mutterit ja vanteet.

Kaikki rengaspultit/-mutterit tallessa. Vanteissa ei merkittäviä vaurioita.

Rengaspultteja/-muttereita puuttuu. Yksi tai useampi vanne viallinen.

Renkaiden kuluminen.

Kaikissa renkaissa on uria jäljellä väh. 50%. Renkaissa ei näkyviä vaurioita.

Uria jäljellä 20-50%. Renkaissa naarmuja/vaurioita.

Yksi tai useampi rengas on puhki / täysin kulunut / isoja vaurioita.
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