
Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar 
Vito Periyodik Bakım Tablosu



Bakım İçeriği
Vito OM654- 651-622

A Tipi Bakım
15.000 km

B Tipi Bakım 
30.000 km

Motor Bölmesi

Motor yağı ve yağ filtresinin değişimi � �

Yakıt filtresinin değişimi �

Hava filtresinin değişimi � �

Fren sistemi: Hidrolik sıvı seviyesinin kontrol edilmesi � �

Kanallı V-kayışının aşınmaya ve hasara bağlı kontrolü �

Cam yıkama tertibatı: Sıvı seviyesinin kontrol edilmesi, düzgün ayarlanması � �

Motor bölmesinde gözle görülür tüm parçalarda hasar ve kaçak olup olmadığının kontrolü �

Fren tertibatı

Test standında fren testi yapılması � �

Aracın dış tarafı

Dış aydınlatma fonksiyonunun kontrol edilmesi �

Stepne dahil lastik hava basıncının ayarlanması �

Arka kapıların menteşelerinin yağlanması �

Römork bağlantı kaplininin yağlanması ve fonksiyon, boşluk ve tespitleme kontrolü �

Aracın iç tarafı 

Cam sileceklerinin, arka cam sileceğinin, cam yıkama tertibatının ve far temizleme tertibatının kontrol edilmesi �

Tüm emniyet kemerlerinin, kemer kilitlerinin ve kemer kilidi uzatmalarının dış hasar ve fonksiyon bakımından kontrol edilmesi � �

İlk yardım çantasının kontrolü �

Kalorifer/Havalandırma toz filtresinin yenilenmesi �

Klima tertibatı için aktif karbon toz filtresinin yenilenmesi �

Arka klima sisteminin toz filtresinin yenilenmesi �

Aracın alt tarafı

Gözle görülür tüm parçaların hasar ve sızdırmaya karşı kontrolü �

Uzun ve kısa rot mafsallarında boşluk kontrolü, toz lastiklerinin kontrolü �

Ön aks ve ön aks mafsallarının kontrolü �

Kardan milini ve mafsal plakalarını kontrolü �

Süspansiyon ünitelerinin ve/veya amortisörlerin, yayların ve llastik ilave yaylarının kontrolü �

Lastikleri hasar ve çatlak oluşumu bakımından kontrolü � �

Dıştan deponun doldurulması

AdBlue sıvı seviyesinin kontrolü ve tamamlanması � �

Mercedes Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. tabloda yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. 

* Kontroller sonucu yapılacak değişim işlemleri ek ücrete tabidir.

* Dağıtıcı ve otomotik şanzıman yağı ilk B bakımdan sonra, ilave 120.000 km eklenerek değiştirilir.  
 Örn.: İlk B Bakım: 30.000 km, 2. yağ servisi: 150.000 km)

15/09/2020

İlave İşlemler Periyot/İşçilik Süresi

Mekanik şanzıman yağının değiştirilmesi 10 yıl / 120.000 km’de bir

Dağıtıcı şanzıman yağının değiştirilmesi (OM654 Şanzıman 725.0, OM651 Şanzıman 722.9)
120.000 km’de bir

(İlk B tipi bakımda da değiştirilmelidir)

Otomatik şanzıman yağının değişimi (OM654 Şanzıman 725.0, OM651 Şanzıman 722.9)
120.000 km’de bir

(İlk B tipi bakımda da değiştirilmelidir, filtre ile birlikte)

Ön veya arka aks yağ değişiminin uygulanması 5 yıl / 120.000 km’de bir

Fren hidroliği değiştirilmesi Her 2 yılda bir

Dizel partikül filtresi dolum derecesi kontrolü İlk 200.000 km ve sonrasında her periyodik bakımda 

Motor soğutma maddesi 10 yıl / 120.000 km’de bir

Panoramik sürgülü tavan: Kılavuz mekaniğinin temizlenmesi ve yağlanması Her 2 yılda bir
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