
Syy Toimenpide Pvm/ tmp Km   

vuosikatsastus vuosikatsastus 15.3.2018 425 500

vuosikatsastus vuosikatsastus 5.4.2017 425 500

raidetankon päät väljät vaihdettu 5.4.2017 425 500

huolto moottoriöjyt+suodatin vaihdettu 30.11.2016 425 500

vuosikatsastus vuosikatsastus 25.1.2016 406 443

palat+levyt+käsijarrunkenkät loppu kaikki vaihdettu 25.1.2016 406 443

 hali asennus asennettu vehossa koko paketti 9.10.2015 406 443

vuosikatsastus vuosikatsastus 20.1.2015 405 443

oikea peili hajalla Peilin kuoret uusittu 5.2.2015 406 443

huolto huollettu 1.12.2014 405 443

renkaat sileet renkaat vaihdettu 12.9.2014 375 651

oik.takalasi vaihdettu reunus puuttu tamlans kun tulee lomiltakorjattu 19.8.2014 375 651

vas.pikku peili hajalla korjatttu 4.6.2014 375 651

tehot häviää eps anturi vaihdettu hiukasloukun paineanturi vaihdettu 19.5.2014 375 651

Etu renkaat sileet ja ohjauskulmat pielessä renkaat vaihdettu+kulmat säädetty 15.5.2014 375 651

vuosikatsastus vuosikatsastus 10.1.2014 375 651

Ei nosta kunnolla kierroksia, (laiska) Käytetty vehossa, ei todettu vikaa. vikamuistissa ollu hiukkas suodattimen paineanturi häiriö24.4.2014 375 651

Laiteakku kypsä laiteakku vaihdettu 26.3.2014 375 651

tietokoneen näyttö rikki vaihdettu tamlans 21.2.2014 375 651

eturenkaat huonot vaihdettu 13.2.2014 375 651

tuulilasi hajalla vaihdettu 13.2.2014 375 651

huolto Öljyt ja suodatin vaihdettu. 8.1.2014 375 651

latausvalo palaa Uusi laturi vaihdettu. 8.1.2014 375 651

peruutettu päin pysäköityä autoa sakussa ei vahinkoa vastapuoli RCG-951- 3.1.2014 372 000

MB vaihteiston öljyn vaihto MB vaihteiston öljyn vaihto 12.12.2013 372 000

moottori veto hävisi vaihto moottori laitettu veholla 12.12.2013 372 000

pilli ei toimi vaihdettu 4.12.2013 360 000

etu iskarit sököt vaihdettu veholla 6.9.2013 360 000

ohjauskulmien tarkastus valoja pimeenä tarkastettu veholla 6.9.2013 360 000

poljin menee syvän etupalat vaihdettu+satulat herkistetty 26.8.2013 360 000

ilmastointi ei puhalla kylmää korjattu veholla 1.7.2013 349 625

Huolto Öljyt, öljynsuodatin, ilmansuodatin ja raitis ilmansuodatin vaihdettu 31.5.2013 349 625

renkaat loppu Kaikki renkaat uusittu 31.5.2013 349 625

startti akku sökö startti akku uusittu 3.5.2013 345 000

vuosikatsastus vuosikatsastus 15.3.2013 303 000

oikeanpuoleinen sivuoven liuku sarana rikki Sarana uusittu 31.5.2013 349 625

Ulkolämpötila anturi rikki anturi uusittu 19.4.2013 343 600

Etupää kolisee raidetangonpää vaihdettu 19.4.2013 343 600



Jarrupalojen merkkivalo palaa Jarrulevyt ja -palat vaihdettu eteen ja taakse 18.4.2013 343 600

Laiteakku kypsä Laiteakku uusittu 17.4.2013 303 000

lämmpärin puhallin ei toimi puhallin vaihdettu 15.3.2013 303 000

oik.takaa jousi poikki molemmat jouset vaihdettu 7.2.2013 303 000

huolto Huolto suoritettu. 30.11.2012 303 000

jarrupalojen merkkivalo palaa Etujarrupalat ja anturit vaihdettu.Oikea jarrusatula vaihdettu. 30.11.2012 303 000

liikennevalo ohjaus puuttuu Valo-ojaus laitteisto asennettu.- 30.11.2012 303 000

moottorista kuulu vinkunaa turbo? välilauhdutin vaihdettu pakosarjan tiiviste vaihdettu 6.11.2012 303 000

hoitorepun muutos työ tehty tamlans 6.9.2012 303 000

vt jousi hajalla tarkastettu 23.8.2012 303 000

vaihteiston öljyn vaihto vaihdettu veholla 23.8.2012 303 000

MB vaihteiston öljyn vaihto MB vaihteiston öljyn vaihto 23.8.2012 303 000

Merkkivalo palaa Anturit ja liukutapit uusittu eteen ja jarrupalat ja anturit uusittu taakse21.6.2012 303 000

Huolto Öljyt, öljyn suodatin, ilmansuodatin ja raitisilma suodatin vaihdettu 29.5.2012 260 000

vuosikatsastus vuosikatsastus 18.1.2012 243 500

- Öljyt ja suodatin vaihdettu 17.2.2012 260 000

4-5 vaihto täristää vaihteisto korjattu veholla turpiini rikki 13.12.2011 243 500

jarrut vinkuu tarkistettu veholla 13.12.2011 243 500

laiteakku sökö laiteakku vaihdettu 23.11.2011 230 532

huolto huolto tehty moot.öljyt+suodatin 11.11.2011 206 974

ilmastoinnin kompura hajosi vaihdettu veholla  2 163€ 1.9.2011 206 974

puhalsi öljyt pihalle uusi moottori laitettu veholla 19.7.2011 206 974

neste vuoto, mahdollinnen vesipumppu viety vehoon korjattu 4.7.2011 200 000

huolto moottoriöljyt+suodatin vaihdettu 14.6.2011 200 000

jyristää kardaani vaihdettu 18.5.2011 192 296

jyristää kardaani uusittu 20.5.2011 192 296

vuosikatsastus vuosikatsastus 4.1.2011 162 000

taka ovet kasassa oik.kyljessä osuma korjattu veholla 3.5.2011 162 000

renkaat sileet renkaat vaihdettu 11.2.2011 162 000

voimansiirto linjasta kuuluu kolahdus  odottaa perää vehon takuuperä vaihdettu veholla 11.2.2011 162 000

huolto moot öljyt polttoainesuodatin ilmansuodatin 5.1.2011 162 000

jarrulevyjen tarkistus  apukaukovalon sinivilkku led pimeenäoe+ve palat ja levyt vaihdettu veholla 4.1.2011 162 000

moottori jarrutuksella kuuluu kolahdus kallistuksen vakaajan kumit ja koiranluut vaihdettu veholla 4.1.2011 162 000

takaoven pumput huonot TAKUU tamlasns lähettää pumput 9.8.2010   


