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Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Sprinter Periyodik Bakım Tablosu
Sprinter 907

Bakım İçeriği

Sprinter 910

A Tipi Bakım
20.000 km

B Tipi Bakım
40.000 km

A Tipi Bakım
20.000 km

B Tipi Bakım
40.000 km

Motor Bölmesi
Motor yağı ve yağ filtresinin değişimi









Yakıt filtresinin değişimi









Hava filtresinin değişimi









Fren sistemi: Hidrolik sıvı seviyesinin kontrol edilmesi









Servo direksiyon: Sıvı seviyesini kontrol edilmesi



Kanallı V-kayışının aşınmaya ve hasara bağlı kontrol edilmesi



Cam yıkama tertibatı: Sıvı seviyesinin kontrol edilmesi, düzgün ayarlanması



Motor bölmesinde gözle görülür tüm parçalarda hasar ve kaçak olup olmadığının kontrol edilmesi












İlave akü: Sıvı seviyesinin kontrol edilmesi ve tamamlanması
Fren tertibatı









Test standında fren testi yapılması
Aracın dış tarafı









Dış aydınlatma fonksiyonunun kontrol edilmesi



Far uzaklık ayarı fonksiyonunun kontrol edilmesi



Stepne dahil lastik hava basıncının düzeltilmesi





Arka kapıların menteşelerinin yağlanması



Römork bağlantı kaplininin yağlanması ve fonksiyon, boşluk ve tespitleme kontrolünün yapılması
Aracın iç tarafı



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










Tüm emniyet kemerlerini, kemer kilitlerini ve kemer kilidi uzatmalarının dış hasar ve
fonksiyon bakımından kontrol edilmesi











İlk yardım çantasının kontrol edilmesi





Kalorifer/Havalandırma toz filtresinin yenilenmesi





Klima tertibatı için aktif karbon toz filtresinin yenilenmesi





Tavan klima sisteminin toz filtresinin yenilenmesi



Sürgülü kapı taban bölgesindeki su tahliye deliklerinin kontrol edilmesi
Aracın alt tarafı





Uzun ve kısa rot mafsallarında boşluk kontrol edilmesi, toz lastiklerinin kontrol edilmesi





Ön aksın ve ön aks mafsallarının kontrol edilmesi





Kardan milinin ve mafsal plakalarının kontrol edilmesi



Süspansiyon ünitelerinin ve/veya amortisörlerin, yayların ve lastik ilave yaylarının kontrol edilmesi
Lastiklerin hasar ve çatlak oluşumu bakımından kontrol edilmesi




Fren disk ve balatalarının durumunun kontrol edilmesi














Süspansiyon körüklerinin hasara karşı kontrol edilmesi



Retarderin kontrol edilmesi
Dıştan deponun doldurulması




AdBlue sıvı seviyesinin kontrol edilmesi ve tamamlanması





* Kontroller sonucu yapılacak değişim işlemleri ek ücrete tabidir.
Sprinter 907

Sprinter 910

Periyot/İşçilik Süresi

Periyot/İşçilik Süresi

Mekanik şanzıman yağının değiştirilmesi

5 yıl / 160.000 km’de bir

5 yıl / 160.000 km’de bir

Dağıtıcı şanzıman yağının değiştirilmesi

120.000 km’de bir
(İlk B tipi bakımda da değiştirilmelidir)

-

120.000 km’de bir (İlk B tipi bakımda da
değiştirilmelidir filtre ile birlikte)

120.000 km’de bir
(İlk B tipi bakımda da değiştirilmelidir)

5 yıl / 160.000 km’de bir

-

İlave İşlemler

Otomatik şanzıman yağının değiştirilmesi
Arka aks: Yağ değişiminin uygulanması
Ön aks: Yağ değişiminin uygulanması
Fren hidroliğinin değiştirilmesi
Dizel partikül filtresi dolum derecesinin kontrol edilmesi
Motor soğutma maddesinin yenilenmesi

120.000 km’de bir
(İlk B tipi bakımda da değiştirilmelidir)

-

Her 2 yılda bir

Her 2 yılda bir

160.000 km’den sonra
her periyodik bakımda

160.000 km'den sonra
her periyodik bakımda

5 yıl / 180.000 km’de bir

5 yıl / 180.000 km'de bir

Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi tabloda yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir.
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