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Farlar (uzun hüzme, kısa hüzme, gündüz)

Fren farları

Dönüş sinyalleri, Tehlike uyarı farları

Sis farları, Arka sis farları

Park lambası (dorselerde de)

Reflektörler, Geri vites lambaları

Arka lambalar

Plaka aydınlatması

Uyarı ve tanımlama levhaları

Farlar

ABV / ABS kontrol cihazı

Hava doldurma süresi, Basınç uyarı ekranı

Fren testi

Park freni iletim cihazı

Fren Sistemi

Yakıt temini, Katkı maddeleri

Motor yağı seviyesi, Soğutma suyu seviyesi

Motor ve yakıt besleme sızıntıları

Fren hidroliği seviyesi, Hat sızıntısı

Motor ve Güç

Jantlar / Tekerlek diskleri

Bijon somunları / cıvataları, valf kapakları

Lastik durumu (hasar, diş derinliği, yüzey deseni,

hava basıncı, yabancı cisimler)

Süspansiyon (görsel muayene)

Jantlar, Lastikler ve Süspansiyon

Direksiyon hareketi

Hareket kolaylığı/sesler

Hidrolik direksiyon yağı seviyesi

[Plaka] [Tarih] [Saat]

Direksiyon Sistemi

Kontrol Listesi
Ağır yük taşıtları kalkışı için



Korna

Gösterge ışıkları

Dışarıdaki ve içerideki tüm aynalar

Ön cam sileceği, 

Far yıkayıcı, Ön cam yıkama sistemi, 

Fane

Görüş alanı temiz, camlar hasarsız, buzlanma yok, 

dışı ve içi temizlenmiş

EC kayıt ekipmanı, kayıt sayfası, sürücü kartı

Güvenli park/uyku alanı

Koltuk, kafalık, direksiyon simidi, emniyet kemeri

Sürücü Kabini

Yük sabitleme cihazları (örn. bağlama noktaları)

Yük dağılımı (ör. aks yüklerini dikkate alın)

Takas gövdelerinin, konteynerlerin sabitlenmesi

Konteynerlerin zarar görmemesi

Yük Emniyeti

Tekerlek takozları

Yüklerin sabitlenmesi için yardımlar

İlk yardım kiti

Tehlikeli maddelerin taşınması için donanım, 

kaza bilgi formları, afişler

Görünürlüğü yüksek kıyafetler

Kullanma talimatları

Araç evrakları / navlun evrakları 

Aksesuarlar (gerekirse)

Kış lastiği

Kar zincirleri, çalıştırma yardımları

Pencerelerin buzunu çözmek için araçlar (buz kazıyıcı)

Kürek, kum

Süpürge

Kış Operasyonu (gerekirse)

Resmi kayıt numaraları ve plakaları

Levhalar/Rozetler

Bu tür bir araç için gerekli değilse kontrol noktaları 

atlanabilir.

Yapı tipi, kullanım talimatları veya çalışma koşulları (örn. arazi 

kullanımı) nedeniyle gerekliyse kontrol noktaları eklenmelidir.

Dış Aksesuarlar

Resmi kayıt numaraları ve plakaları

Levhalar/Rozetler

Sürücü Destek Sistemleri (ADAS)
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Tespit edilen eksiklikler

[Sürücü Adı (büyük harflerle)] [İmza]

Kontrol Listesi
Ağır yük taşıtları kalkışı için

Koruyucu kanatlar

Kaplin 

Kaplin kilidi 

Römork bağlantısı (örn. fren hattı)

Römork


