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Příloha č. 1 Předpis pro údržbu Iveco Crossway [5] 

Vratislav Dvořák, 2012, Optimalizace procesu údržby vozidel hromadné přepravy pro zabránění vzniku požáru 
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Příloha č. 2 Předpis pro údržbu Karosa C 95x [12] 

Vratislav Dvořák, 2012, Optimalizace procesu údržby vozidel hromadné přepravy pro zabránění vzniku požáru 

    TYP ÚDRŽBY 15 30 45 60 75 90 

                  

1. PODVOZEK – RÁM 

1.01 
Kontrola neporušenosti svárů, profilů a příček 
nosného roštu, mostu přední nápravy a držáků 
servořízení             

2. SPOJOVACÍ HŘÍDEL 

2.01 Mazání spojovacího hřídele měsíčně 

2.02 Kontrola šroubových spojů (160, 120 Nm)             

3.a MOTOR LIAZ EURO II (B 932) 

3.a01 Celková vizuální kontrola motoru             

3.a02 Kontrola oleje             

3.a03 Kontrola chladící kapaliny             

3.a04 Mazání ovládacích mechanismů             

3.a05 Kontrola stavu a napnutí klínových řemenů             

3.a06 
Kontrola dotažení spojů, upevnění a těsnosti 
čističe vzduchu a sacího potrubí             

3.a07 
Kontrola dotažení spojů, neporušenosti a těsnosti 
turbodmychadla, výfukového potrubí a tlumiče 
výfuku             

3.a08 Výměna vložek dvoustupňového čističe paliva             

3.a09 Výměna oleje             

3.a10 Výměna čističe oleje             

3.a11 Údržba odstředivého čističe             

3.a12 Kontrola vůlí ventilů             

3.a13 Výměna vložky čističe vzduchu             

3.a14 Kontrola stavu žhavících svíček 
Při přípravě na zimní 

provoz 

3.a15 Výměna chladící kapaliny 3 roky 

3.b MOTOR RENAULT EURO II (C 934, C 935, LC 936) 

3.b01 Výměna oleje             

3.b02 Výměna vložky filtru oleje             

3.b03 Kontrola těsnosti motoru             

3.b04 Promazání pohyblivých částí motoru             

3.b05 
Kontrola dotažení výfukového sběrného potrubí a 
turbodmychadla 

            

3.b06 Výměna vložky filtru paliva             

3.b07 
Kontrola těsnosti palivového a vzduchového 
systému, spojů chladící a topné soustavy 

            

3.b08 Kontrola hladiny chladící kapaliny             

3.b09 Výměna vložky čističe vzduchu             

3.b10 Kontrola stavu silentbloků uložení motoru     

3.b11 Kontrola funkce ovládání přerušování vstřikování     

3.b12 Kontrola vůle ventilů     

3.b13 Kontrola ukazatele zanesení vzduchového filtru     

3.b14 Seřízení vahadel rozvodu motoru 120 000 km 

3.b15 Kontrola max.otáček motoru naprázdno 195 000 km 

3.b16 Výměna chladící kapaliny 3 roky 

33. PŘÍSLUŠENSTVÍ MOTORU 
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33.01 Celková vizuální kontrola motoru (Renault)             

33.02 Kontrola oleje motoru (Renault)             

33.03 
Kontrola stavu a napnutí klínových řemenů 
(Renault)             

33.04 Kontrola oleje v okruhu  náhonu ventilátoru             

33.05 
Kontrola šroubových spojů uložení motoru a 
kompresoru, kontrola stavu silentbloků             

33.06 Kontrola potrubí sání vzduchu vč. spojů             

33.07 
Kontrola těsnosti spojů průtokoměru, stavu 
palivového potrubí             

33.08 
Kontrola těsnosti a upevnění celého výfukového 
potrubí             

33.09 Čištění lamel chladiče sání vzduchu motoru             

33.10 Kontrola a vyčištění hrubého čističe paliva             

33.11 Kontrola přetlakové zátky na expanzní nádrži             

33.12 
Kontrola funkce ovládacího systému motorové 
brzdy             

33.13 Dotažení spojů vstřikovacího čerpadla             

33.14 
Kontrola tlumiče výfuku, těsnosti, dotažení 
šroubových spojů             

33.15 Dotažení šroubů hlavy válce kompresoru             

33.16 Čištění lamel chladiče motoru             

33.17 Kontrola funkce vzduchových válců             

33.18 Výměna oleje v okruhu náhonu ventilátoru     

33.19 Výměna vložky v okruhu náhonu ventilátoru     

4. PŘEVODOVKA 

4.01 
Kontrola stavu oleje, nepropustnosti těsnících 
kroužků, popř. doplnění oleje             

4.02 Promazání páky převodu spojky             

4.03 
Kontrola dotažení šroubových spojů na závěsech 
převodové skříně a držáku retardéru       

4.04 
Kontrola vůle mezi statorem a rotorem retardéru, 
vizuálně stavu cívek, kontrola dotažení kabelů             

4.05 Promazání čepů řadícího mechanismu             

4.06 Výměna oleje             

5. SPOJKA 

5.01 Kontrola spojky             

6. PŘEDNÍ NÁPRAVA 

6.01 Mazání přední nápravy měsíčně 

6.02 
Kontrola tloušťky brzdového obložení (min. 7 
mm)             

6.03 
Kontrola nastavení vůle třecích segmentů (mi. 0,6 
mm, max. 0,9 mm)             

6.04 Kontrola těsnosti, stavu a funkce brzdových válců             

6.05 Mazání čepů brzdových pák             

6.06 
Kontrola kroku brzdových pák (min.27±5 mm, 
max. 55 mm)             

6.07 Kontrola dotažení šroubových spojů             

6.08 Kontrola vůlí přední nápravy             

6.09 
Mazání čepů těhlic, ložisek brzdových klíčů a 
předlohové páky             

6.10 Seřízení vůle ložisek kol     

7. ZADNÍ NÁPRAVA 
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7.01 Kontrola stavu oleje v rozvodovce a nábojích kol             

7.02 Vyčištění odvzdušňovacích šroubů             

7.03 
Kontrola stavu brzd (okénky v krycím plechu) 
(min. 7 mm) 

            

7.04 
Kontrola kroku brzdových pák a lehkosti pohybu 
(min. 18±5 mm, max. 38 mm) 

            

7.05 Mazání kulového čepu zadní nápravy             

7.06 Mazání brzdových pák             

7.07 Výměna oleje v rozvodovce a nábojích kol             

7.08 
Kontrola šroubových spojů zadní nápravy a 
vedení zadní nápravy 

105 000 km 

8. KOLA 

8.01 Kontrola nahuštění pneumatik             

8.02 Kontrola dotažení matic kol             

8.03 Vyvážení kol             

9. ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ 

9.01 Kontrola oleje v okruhu servořízení             

9.02 Kontrola těsnosti potrubí hydraulické soustavy             

9.03 
Kontrola šroubových spojů servořízení, volantu a 
spojovacích tyčí             

9.04 Mazání čepů pedálů             

9.05 Kontrola vůlí svislých čepů přední nápravy             

9.06 
Kontrola geometrie přední nápravy (sbíhavost 
0±1 mm             

9.07 
Kontrola předlohové páky řízení, vůle kulových 
čepů, stavu tyčí řízení a prašnic, funkce kulových 
kloubů řízení             

9.08 Výměna oleje v okruhu servořízení             

9.09 Výměna vložky v okruhu servořízení     

9.10 Seřízení vůle v ozubení servořízení     

10. BRZDY A PÉROVÁNÍ 

10.01 
Kontrola těsnosti brzdové soustavy, stavu a 
funkce jednotlivých přístrojů 

            

10.02 
Kontrola protiprašných manžet a lehkosti 
zpětného pohybu pístnic brzdových válců, 
promazání čepů pístnic 

            

10.03 Kontrola a seřízení výšky pérování             

10.04 Kontrola náběhu tlaku v brzdových válcích             

10.05 
Kontrola funkce vysoušeče vzduchu ručními 
vypouštěcími ventily na vzduchojemech 

            

10.06 
Kontrola stavu tlumičů pérování a pryžových 
dorazů 

            

10.07 Kontrola funkce zpětných ventilů             

10.08 Kontrola funkce odlučovače oleje             

10.09 Odstranění oleje a karbonu z odlučovače             

10.10 Měření brzdových sil jednotlivých kol 

při STK, v případě 
problémů dříve (odvozem 

na STK) 

10.11 
Kontrola přestavného momentu brzdových pák 
zadní nápravy (min. 18 Nm) 

před STK 

10.12 
Výměna čistící vložky vysoušeče vzduchu (80 
000 - 110 000 km, 1x za 1,5 roku) 

Při přípravě na zimní 
provoz 

11. KAROSÉRIE 
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11.01 
Kontrola těsnění, zámků a závěsů schrán, 
mazání zámků a závěsů předního víka 

            

11.02 Mazání mechanismu zvedání náhradního kola             

12. DVEŘE A OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ 

12.01 
Mazání oběžných kloubů hlavních pák dveří, 
horních ložisek svislých tyčí a horních částí 
pneumatických zavíračů dveří       

  

    

12.02 
Kontrola dotažení všech šroubových spojů dveří 
a seřízení dveří       

  
    

13. VNITŘNÍ VÝBAVA 

13.01 
Kontrola upevnění sedadel cestujících a 
přídržných tyčí 

            

13.02 Mazání čepů a pouzdra sedadla řidiče             

14. ELEKTRICKÁ VÝBAVA 

14.01 
Kontrola stavu akumulátorů a odpojovače, 
mazání svorek tukem a kontrola ukostření 

            

14.02 Kontrola seřízení světlometů             

14.03 Kontrola ukostření motoru a převodovky             

14.04 Kontrola elektrorozvodné skříně a stavu pojistek             

14.05 
Doplnění tuku do ložiska elektromotoru 
teplovodního topení       

  
    

14.06 
Promazání alternátoru, kontrola kartáčů a chodu 
rotoru 

Při přípravě na zimní 
provoz 

14.07 Kontrola kartáčů a komutátoru spouštěče 
Při přípravě na zimní 

provoz 
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Příloha č. 3 Předpis pro údržbu Škoda 15 Tr [14] 

Vratislav Dvořák, 2012, Optimalizace procesu údržby vozidel hromadné přepravy pro zabránění vzniku požáru 

TYP ÚDRŽBY 3 6 18 54 

              

1. KAROSERIE 

1.01 vizuální kontrola povrchu, spojovacího měchu         

1.02 kontrola výhledu z místa řidiče         

1.03 kontrola ovládání, seřízení dveří, kontrolek         

1.04 
kontrola upevnění madel, sedaček, krytů v prostoru 
cestujících 

        

1.05 kontrola funkce stěračů, ostřikovače, rozhlasu         

1.06 
v zimě kontrola ofukování čelního skla, topení, v létě 
elektroventilace 

        

1.07 kontrola vnějšího a vnitřního osvětlení a signálek         

1.08 
kontrola laku karosérie - případná oprava mechanického 
poškození nátěrové vrstvy 

        

1.09 kontrola uchycení a neporušenosti zpětných zrcátek         

1.10 kontrola funkce stěračů a ostřikovačů         

1.11 
kontrola těsnění vík schrán, zvláště těch, kde je umístěno 
elektrické zařízení. Těsnění musí být prachotěsné a 
vodotěsné, poškozené opravit 

        

1.12 
kontrola podlahy a schodů:správného dolehnutí a upevnění 
poklopů, pryžového potahu schodů - roztrhaná a bezpečnost 
ohrožující místa opravit 

        

1.13 
kontrola dveřístavu pryžového těsnění dveří, zvl. střední 
pryžové lišty, seřízení ovládání dveří (zavírání musí být 
rychlé bez bouchání) 

        

1.14 kontrola blokování jízdy při otevřených dveřích         

1.15 kontrola upevnění svislých a vodorovných přídržných madel         

1.16 
vizuální kontrola rámu, sloupků karosérie a plechování 
karosérie na trhlinky. Dle potřeby opravit. 

        

1.17 
kontrola, případně oprava nebo výměna poškozeného krytí 
podlahy a schodů 

        

1.18 kontrola a oprava upevnění a čalounění sedaček         

1.19 
kontrola a oprava plechování karosérie a oprava ochranných 
nátěrů 

        

1.20 kontrola těsnosti oken a větracích otvorů         

1.21 kontrola těsnění schrán a případná výměna         

1.22 
kontrola stavu přístrojové desky, interiéru, kabiny řidiče. 
Závady opravit a šroubové spoje dotáhnout 

        

1.23 kontrola držadel slunečních clon         

1.24 
kontrola a oprava vůlí v pákovém  mechanismu ovládání 
dveří 

        

1.25 kontrola a oprava uložení hřídelí dveří v ložiskách         

1.26 kontrola silonových vodítek vedení dveří a těsnících lišt dveří         

1.27 kontrola funkce vzduchového válce ovládání dveří         

1.28 kontrola funkce elektromagnetického ventilu dveří         

1.29 
kontrola stavu zámků, zajišťovacích mechanismů dveří a 
dveří schrán 

        

1.30 
kontrola spojovacího měchu na trhliny a kontrola jeho 
uchycení 

        

1.31 kontrola podlahy točnice - vedení a zajištění         
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1.32 kontrola vedení středního rámu         

1.33 kontrola podběhů         

1.34 
kontrola všech těsnění z mikroporézní pryže na dveřích 
schrán a dveřích přístrojové skříně v případě potřeby vyměnit 

        

1.35 oprava poškozené části karosérie včetně nátěrů         

1.36 provedou se větší opravy vnitřní výbavy karosérie         

1.37 kontrola nátěrů spodní části karosérie a případná oprava         

2. PODVOZEK 

2.01 vizuální kontrola neunikání oleje z náprav, servořízení, kompresoru         

2.02 
vizuální kontrola zajištění matic řízení, řídící páky řídících  tyčí a 
spojovací tyče         

2.03 kontrola dotažení matic na všech kolech         

2.04 vizuální kontrola tlumičů pérování         

2.05 vizuální kontrola stavu vzduchových vlnovců         

2.06 kontrola funkce vzduchotlaké a ruční brzdy         

2.07 kontrola nastavení regulačních ventilů pérování         

2.08 kontrola těsnosti brzdového systému          

2.09 
kontrola tlaku v pneumatikách, stavu, dvoumontáže, v případě  
nerovnoměrného ojetí kontrola sbíhavosti         

2.10 
při nerovnoměrném opotřebení pneumatik přední nápravy - kontrola 
sbíhavosti         

2.11 seřízení zdvihu brzdových pák přední nápravy a náprav hnacích         

2.12 kontrola stavu disků         

2.13 kontrola dotažení šroubů přírub rozvodovky hnacích náprav         

2.14 
kontrola nastavení regulačních ventilů pérování a kontrola jejich 
funkce         

2.15 kontrola dotažení šroubů držáků vodících tyčí         

2.16 kontrola vůle servořízení         

2.17 
kontrola vůlí řídících tyčí a tyče spojovací a neporušenost prašnic 
kulových čepů         

2.18 kontrola seřízení hydraulického ohraničení          

2.19 kontrola těsnosti hydraulického systému         

2.20 kontrola neporušenosti pryžových manžet brzdových válců         

2.21 
kontrola neporušenosti, těsnosti brzdové soustavy a těsnosti 
brzdových válců         

2.22 kontrola volné průchodnosti trubiček odvzdušnění brzdových válců         

2.23 kontrola seřízení redukčního ventilu ovládání dveří         

2.24 kontrola točny a čepu kloubového spojení         

2.25 kontrola spojovacích tyčí dělícího mechanismu         

2.26 kontrola závěsného zařízení měchu         

2.27 kontrola neporušenosti spojovacího měchu         

2.28 kontrola vůle v soukolí hnacích náprav         

2.29 kontrola mechanismu brzd         

2.30 kontrola účinnosti brzd         

2.31 kontrola rámu na trhliny, dle potřeby opravit         

2.32 
kontrola funkční plochy brzdového obložení a funkční plochy 
brzdového bubnu přední, střední i zadní nápravy         

2.33 kontrola vratných pružin brzdových čelistí všech náprav         

2.34 
kontrola brzdových válců přední, střední a zadní nápravy z hlediska 
funkce těsnosti a stavu prachovek         

2.35 
výměna tlumičů pérování přední, střední i zadní nápravy za nové 
nebo celkově opravené         

2.36 kontrola omezovacích lan a případná výměna         
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2.37 kontrola stavu ložisek přední nápravy a afer         

2.38 
výměna tuku v nábojích přední nápravy a seřízení vůle kuželíkových 
ložisek         

2.39 kontrola gufer a těsnění střední a zadní nápravy         

2.40 kontrola dotažení šroubových spojů všech náprav a jejich vedení         

2.41 kontrola upevnění řízení v rámu         

2.42 kontrola všech šroubových spojů v převodech řízení         

2.43 
u vzduchového rozvodu se provede kontrola všech přístrojů z 
hlediska funkce, těsnosti a stavu prachovek         

2.44 

kontrola účinnosti vzduchové, brzdy, elektropneumatické, parkovací 
a nouzové (brzdí buď přední náprava a třetí náprava při vyřazeném 
I. OK - nebrzdí 2 náprava - nebo brzdí druhá a třetí náprava při 
vyřazeném II. okruhu - nebrzdí přední náprava)         

2.45 kontrola stavu pneumatik         

2.46 kontrola výšky obložení přední a hnacích náprav         

3. POHONY 

3.01 vizuální kontrola spojovacích hřídelí včetně kloubů         

3.02 kontrola, popř. napnutí klínových řemenů pomocného soustrojí         

3.03 kontrola vůle v drážkách posuvného náboje         

3.04 kontrola vůle v ložiskách křížových kloubů         

3.05 kontrola úplnosti původního stavu vyvažovacích podložek         

3.06 kontrola opevnění izolační spojky         

3.07 kontrola - v případě výměna těsnění posuvného náboje         

3.08 dotažení všech šroubových spojů         

4. PRACOVNÍ MEDIA 

4.01 kontrola funkce kompresoru a manometrů         

4.02 kontrola hustoty a hladiny oleje v čističi vzduchu         

4.03 vizuální kontrola stavu rozvodu tlakového vzduchu         

4.04 kontrola funkce automatických odvodňovacích ventilů         

4.05 vizuální kontrola stavu rozvodu tlakového oleje, těsnost systému         

4.06 kontrola náplně ostřikovače         

4.07 
kontrola tlakových hadic u brzdových válců přední a hnacích 
náprav, u kompresorového soustrojí, v kloubu - propojení předního 
a zadního vozu a u sedačky řidiče         

4.08 
kontrola tlakových hadic hydraulické soustavy u řízení a 
hydrogenerátoru         

4.09 kontrola funkce automatického odvodňovacího ventilu         

4.10 výměna filtrační vložky v olejové nádržce         

4.11 kontrola těsnosti vzduchové soustavy         

4.12 
kontrola funkce zpětného ventilu, regulátoru tlaku, víceokruhového 
jistícího ventilu, sdruženého regulátoru tlaku, tlakového spínače 
TSV-6E a nastavení automatického zátěžového regulátoru tlaku         

4.13 výměna filtrační vložky sdruženého regulátoru tlaku         

4.14 kontrola náběhu tlaku v brzdových válcích         

4.15 
kontrola a vyčištění vstupního filtru automatického odvodňovacího 
ventilu         

4.16 kontrola olejových náplní         

4.17 vyčištění vzduchového filtru a výměna oleje         

5. SBĚRAČE 

5.01 vizuální kontrola hlavních pružin sběračů         

5.02 vizuální kontrola pryžových dorazů sběračů         

5.03 kontrola pohyblivosti botky, promazání, kontrola uhlíků v botce         
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5.04 kontrola funkce stahováků         

5.05 kontrola přítlačné síly botky na trolej a přezkoušení vyklápění botky         

5.06 kontrola tyčí sběrače - ohnuté a jinak poškozené vyměnit         

5.07 kontrola laminátové vrstvy sběračů - dle potřeby opravit         

5.08 
kontrola izolátoru a silentbloků základny sběračů - poškozené 
vyměnit         

6. ELEKTRICKÁ ČÁST 

6.01 měření  izolačního  stavu         

6.02 
prohlédnout a  očistit  doteky  stykačů, zhášecí komory , její 
upevnění a zajištění 

        

6.03 
řadové  svorkovnice  dotáhnout  a  překontrolovat, kontrola  funkce  
stykačů 

        

6.04 2VPD 10  kontrola  funkce  samočinného  vypínače         

6.05 PPD 22  kontrola  funkce  směrového  přepojovače         

6.06 5 PPD 21  kontrola  funkce  přepojovače  směru  jízdy         

6.07 3KTD3  kontrola  funkce  kontroléru         

6.08 TMI. II.  -  kontrola  komutátoru, kartáčový držák, uhlíkový kartáč         

6.09  TV  2.2.1 kontrola vstupní tlumivky         

6.10 
hlavní  světlomety, koncová světla, sdružený přepínač směrovek 
kontrola 

        

6.11 nosič, vanička, smyk, opalovací hrot, propojovací vodič kontrola         

6.12 akumulátory  kontrola         

6.13 
trakční motor - kontrola uhlíků, držáků kartáčů, vyfoukání prachu, 
příp. vyčištění  komutátoru, výměna uhlíků (< 15 mm) 

        

6.14 
pomocný pohon - kontrola držáku kartáčů, posuvu kartáčů v 
držácích, vyfoukání prachu,  výměna kartáčů (< 20 mm) 

        

6.15 
5 PPD 21  kontrola  funkce  přepojovače  směru  jízdy, očištění  od  
prachu 

        

6.16 
3KTD3  kontrola  funkce  kontroléru, vyčištění , kontrola  sběrače, 
komutátoru 

        

6.17 
TMI. II.  -  kontrola  komutátoru, kartáčový držák, uhlíkový kartáč, 
vyfoukání  stlačeným  vzduchem 

        

6.18 bleskojistka  kontrola         

6.19 silový  blok  MT  7. 5  A - kontrola  elektrických spojů         

6.20 palubní  deska  I. a II. – kontrola         

6.21 bleskojistka  očištění  dotažení  elektrovodných  šroubů         

6.22 TV  2.2.1 kontrola  vstupní  tlumivky,  očištění  od  prachu         

6.23 silový  blok  MT  7. 5  A  kontrola  elektrických spojů, vyfoukání         

6.24 palubní  deska  I. a II.  kontrola, vyfoukání         

6.25 
kondenzátorová  vyhlazovací  baterie  KV  6 . 1  vyčištění, kontrola  
kondenzátorů 

        

6.26 blok  pomocné  elektroniky  BPE  3. 0  kontrola         

6.27 vozové  topení  kontrola , vyfoukání  prachu         

6.28 
odporník  odbuzovací  RS 3  kontrola  dotažení  elektrovodných  
šroubů 

        

6.29 
odporník  shuntovací   RS 4  kontrola  dotažení  elektrovodných  
šroubů 

        

6.30 
silový  blok  MT  7. 5  A  dotažení  elektrických spojů , mytí, 
vysoušení 

        

6.31 blok  pomocné  elektroniky  BPE  3. 0  kontrola, očištění         

6.32 
odporník  brzdový  RB  1.5  kontrola   dotažení  elektrovodných  
šroubů 
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6.33 
sdružený  proudový  bočník - změření  izolačního  stavu  mezi  
živými  částmi a skříní 

        

6.34 vstupní  dioda - důkladné  očištění         

6.35 
pomocný  motor  LAK 160  kontrola  komutátoru, uhlíkových  
kartáčů, kartáčových držáků, vyfoukání  stlačeným  vzduchem 

        

6.36 řídící  regulátor  RT  2.3  očištění         

7. MAZÁNÍ 

7.01 promazat podle mazacího plánu         

8. OSTATNÍ 

8.01 kontrola hasicích přístrojů         

8.02 kontrola lékárniček         

8.03 kontrola zakládacích klínů         

  Úkony pro probarvená pole se neprovádějí 
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Příloha č. 4 Předpis pro údržbu Solaris Trollino III 12 AC [13] 

Vratislav Dvořák, 2012, Optimalizace procesu údržby vozidel hromadné přepravy pro zabránění vzniku požáru 

TYP ÚDRŽBY (x 1000 km) 10 30 60 90 

              

01 TRAKČNÍ MOTOR 

E očistit motor profouknutím stlačeným vzduchem         

E doplnit tuk v ložiscích, cca 15 g na ložisko         

A provést kontrolu upevnění motoru, dotáhnout šrouby         

E stav upevnění motoru a stav izolátorů         

E při jízdě zkontrolovat klidný chod         

E v provozně teplém stavu zkontrolovat teplotu ložisek         

E očistit motor profouknutím stlačeným vzduchem         

E demontáž a provedení kompletní opravy dle návodu výrobce 240.000 km 

E reimpregnace vinutí 450.000 km 

02 TRAKČNÍ MĚNIČ 

E kontrola přívodních kabelů         

E otevření krytu kontejneru, dotažení šroubových svorek         

E vyčištění a vyfoukání prostoru IGBT         

E 
provede se kontrola ventilátoru zda nevykazuje 
nepravidelnosti 

        

E diagnostika mikroprocesorového regulátoru         

E 

demontáž obou bloků IGBT, vizuální kontrola filtračního 
kondenzátoru, čidel, zkontrolují se spoje silových kabelů. 
Vyčistí se vzduchové kanály chladičů hlavního a záskokového 
bloku od prachu a usazenin. Čištení provést štětcem. 
Tlakovým vzduchem vyfoukat výstupní mřížku 

120.000 km 

02 BRZDOVÝ ODPORNÍK 

E 

vizuálně zkontrolovat čistotu a průchodnost otvorů v krytech 
odporníku (listí, noviny,..) Podle míry znečištění kryty omést 
nebo v případě většího znečištění použít stlačený vzduch a 
saponát (nenarušit keramickou izolaci) 

        

E vizuálně zkontrolovat celkový stav odporníku         

E 
demontovat kryt odporníku a následně zkontrolovat vizuálně 
stav izolačních materiálů, případné zbylé nečistoty odstranit 
stlačeným vzduchem 

120.000 km 

E 
překontrolovat dotažení propojovacích pasů mezi odporovými 
sekcemi (25 Nm) 

120.000 km 

E 

po odpojení kabelů od odporníku změřit izolační stav přístroje 
(měření mezi kteroukoliv svorkou a krytem přístroje). 
Výsledný odpor nesmí být menší než 5 MW. Pomocí 
ohmmetru zkontrolovat ohmickou hodnotu odporníku. 
Hodnota odporu je uvedena na štítku přístroje. Pouze 
informační měření 

120.000 km 

E 
momentovým klíčem provést kontrolu šroubových spojů a 
svorek (25 Nm) 

120.000 km 

E 
provést vizuální kontrolu ložisek odporových bloků: prověřit 
stav ložiskového kroužku a tahem za šroub funkci celého 
ložiska (pohyb svorníku v rámci jeho pružné deformace) 

120.000 km 

E 
momentovým klíčem provést kontrolu dotažení upevňovacích 
šroubů v izolátorech (60 Nm) 

120.000 km 
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03 STATICKÝ MĚNIČ 

E čištění vzduchových kanálů a chladičů od nečistot         

E provést kontrolu svorkovnice a přívodních kabelů 120.000 km 

04 KOMPRESOR 

A kontrola množství oleje, zjištění úniků, kontrola chladiče oleje         

A výměna olejové náplně         

A 
vyčištění vložky vzduchového  olejového  filtru   a výměna  
oleje ve vzduchovém filtru 

        

A provést kontrolu stavu kompresoru s výměnou vadných dílů         

A 
výměna separační patrony, olejového filtru a gumových O-
kroužků dle posouzení 

        

A výměna vložky přídavného odlučovače (filtru) oleje         

05 SBĚRAČE A STAHOVÁKY 

A vizuální kontrola přítlačných pružin sběračů a lan stahováků         

A vizuální kontrola izolátorů a pružného uložení rámu sběračů         

A vizuální kontrola pryžových dorazů sběračů         

E promazání sběrací botky         

E kontrola povrchu laminátové tyče         

A 
promazat čepy a ložiska sběračů - neplatí při použití centráln. 
mazání ložisek sběračů a u sběrací soupravy TSS 5.1. 

        

A kontrola funkce navijáku         

A kontrola izolátorů a silentbloků základny sběračů         

A namazat a pročistit navijáky         

05 POLOAUTOMATICKÉ SBĚRAČE LEKOV  TSS 2.1 

E vizuální kontrola funkce         

E kontrola přítlačné síly sběrače         

E kontrola funkce sběrací soupravy         

E kontrola stavu a očištění izolátorů         

A kontrola nastavení ovládacího tlaku v pneumatickém systému         

A,E celková demontáž ze střechy a oprava 300.000 km 

06 HNACÍ HŘÍDEL 

A kontrola vůle v drážkování kloubového hřídele         

A kontrola axiální vůle křížových kloubů         

A kontrola vůle ložisek křížových kloubů         

A kontrola úplnosti vyvažovacích tělísek         

A kontrola upevnění izolační spojky         

A kontrola těsnění spojovacího hřídele         

A 
promazání křížových kloubů a posuvného náboje. Neplatí pro 
bezúdržbové VF klouby! 

        

A dotažení všech šroubových spojů         

A 
demontáž a celková oprava hřídelí s VF bezúdržbovými 
klouby 

450.000 km 

07 PŘEDNÍ NÁPRAVA 

A kontrola maziva v nábojích kol         

A dolnění maziva v nábojích kol         

A stav opotřebení brzdových destiček         

A promazání čepů brzd         

A vůle ložisek nábojů přední nápravy         

A proměření a úprava geometrie         

A stav pryžových kloubů         

A stav šroubových spojů tyčí přední nápravy         

A stav tlumičů         
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A stav vzduchových měchů         

08 ZADNÍ NÁPRAVA 

A stav opotřebení brzdových destiček         

A promazání čepů brzd         

A hladina oleje v nábojích kol a v hnací nápravě         

A výměna oleje v nábojích kol a v hnací nápravě         

A průchodnost odvzdušňovače diferenciálu         

A stav šroubových spojů tyčí zadní nápravy         

A stav tlumičů         

A stav vzduchových měchů         

A mazání nábojů kol a ložisek hnací nápravy 180.000 km 

10 PNEUMATICKÝ SYSTÉM 

A funkce vysoušeče vzduchu         

E funkce ECASu         

A přítomnost vody v systému         

A seřízení výšky vozu         

A těsnost systému         

11 BRZDOVÝ SYSTÉM 

A test systému ABS/ASR blikacím kódem         

A funkce brzd na válcové zkušebně brzd   při STK 

A stav šroubů uvolňování kombi – válce         

A 
zkontrolovat vůle a případná výměna vodicích prvků 
brzdových čelistí 

        

A 
zkontrolovat stav těsnění přítlačných částí brzdových čelistí a 
v případě potřeby jejich výměna 

        

A výměnit těsnicí prvky přítlačných částí brzdových čelistí 
při každé výměně 

brzdových destiček 

12 ŘÍZENÍ 

A hladina oleje v systému řízení         

A těsnost systému         

A stav šroubových spojení systému řízení, sloupků řízení         

A výměna oleje a filtru 180.000 km 

13 PNEUMATIKY 

A kontrola dotažení kol         

A kontrola stavu, výšky vzorku a poškození         

A kontrola tlaku         

14 KAROSERIE 

A mazání závěsu zadního víka         

A funkce zámků obslužných vík         

A 
doplnění úbytků antikorozní ochrany způsobených provozem 
kolem kol a v pásu za koly 

180.000 km 

A Kontrola stavu karoserie - svary, koroze 270.000 km 

A ošetření uzavřených profilů v podvozkové části  360.000 km 

15 ELEKTRICKÁ INSTALACE 

E kontrola vnějšího a vnitřního osvětlení         

E kontrola funkce, ovladačů a kontrolek přístrojová desky         

E seřízení světlometů         

E 
dolití vody do akumulátoru, očištění od nečistot, ošetření 
kontaktů 

        

E 
test zařízení pro monitorování stavu  izolace,  proměření 
izolačního stavu dle technologického postupu E T 01  2003 
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E 
kontrola stavu a nasazení zhášecí komory automatu VPD 14, 
očistit nečistoty a opálení 

        

E stav pomocných kontaktů VPD14         

E přezkoušet mechanickou funkci VPD14         

E 
rychlovypínač VPD 14 demontovat a provést přezkoušení 
nastavení 

240.000 km 

E kontrola stavu tlaku kontaktů a jejich seřízení na 60 N         

E 
očistit okolí 3-fázových motorů, zkontrolovat klidný chod, 
provést dotažení připojovacích svorek 

        

E 
vyčistit prostor věže stlačeným vzduchem nebo vysavačem 
kontrola  stavu   elektrických   svazků   a  vodičů,   uvolnění  z  
úchytů, ochranných hadic 

        

E kontrola opálení hlavních kontaktů SMD 32, 33         

E kontrola  rozevření  hlavních kontaktů SMD 32, 33         

E očištění zhášecí komory SMD 32, 33         

E 
provést kontrolu  funkce TT32,  včetně  zápisu všech  signálů 
do záznamové karty a tisk protokolu 

        

E provést výměnu tukové nápně ložisek 3-fázových motorů 120.000 km 

18 TOPENÍ ŘIDIČE 

E poslechem přezkoušet stav motoru ventilátoru         

E vyfoukat prostor topidla stlačeným vzduchem         

E vyfoukat nebo vyměnit sací filtr         

E zkontrolovat stav vzduchovodů         

E kontrola funkce topidla, včetně regulace otáček         

E přezkoušet funkci havarijních termostatů         

18 TOPENÍ CESTUJÍCÍCH 

E otevřít kryty pódií a vyčistit prostory         

E přezkoušet funkci ventilátorů         

E kontrola připojení vodičů         

E přezkoušet funkci havarijních termostatů         

19 INTERIÉR 

A stav madel a jejich upevnění         

A upevnění sedadel a jejich stav         

A funkce rampy pro invalidy a pásu pro upevnění vozíku         

19 CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ 

A hladina maziva v nádržce a funkce centrálního mazání         

24 DVEŘE 

A 
mazání pohonu dveří v případě výskytu maznic v 
pneumatických servech dveří 

        

A funkce otevírání, zavírání a reverzu dveří         

A osazení a případné seřízení křídel dveří          

Zkušební jízda         

  Úkony pro probarvená pole se neprovádějí 

     

 

 


