
Conheça os 50 pontos
de controlo do check-up

CHECK-UP MFORCE

 1. Controlo Nível de óleo

 2. Controlo Liquido refrigeração

 3. Controlo Fluido Travões

 4. Controlo Fluido Caixa direcção assisda

 5. Controlo Líquido Limpa pára brisas

 6. Controlo de abertura de portas / vidros /

   cintos de segurança

 7. Controlo visual do estado de filtro de ar

 8. Leitura de erros com máquina de

 diagnósco

 9. Teste à bateria

 10. Teste ao alternador

 11. Controlo Correia de Acessórios

  12. Periodicidade da Correia de Distribuição

 13. Controlo de mínimos

 14. Controlo de médios

 15. Controlo de máximos

 16. Controlo de piscas

 17. Controlo de luzes nevoeiro

 18. Controlo de farois adicionais

  19. Controlo de iluminação de matrícula

 20. Controlo de estado de farois e farolins

 21. Controlo de danos exteriores

 22. Controlo de estado de opacidade

 23. Verificação de escova limpa vidros

 dianteiras

 24. Verificação de escova limpa vidros traseira

  25. Quebra e/ou danos em pára brisas

 26. Estado das matrículas

 27. Fixação de espelhos retrovisores,

 pára-choques e painéis

 28. Teste de rendimento ao sistema de AC

 29. Controlo visual dos elementos da climazação

 30. Eficácia e ajustamento do travão de mão

  31. Funcionamento de escovas limpa vidros e

 esguicho

 32. Estado do pneu suplente. Verificar pressão

 33. Verificação de existência de triângulo e

 colete sinalização 

 34. Controlo de estado de pneus danos

 35. Controlo de desgaste dos pneus

  36. Controlo de ressequimento dos pneus

 37. Controlo de estado das jantes

 38. Fixação de sistema de escape

 39. Perda de óleo nos amortecedores

 40. Perdas em circuito de refrigeração

 41. Perdas de óleo

 42. Fugas na transmissão

  43. Estado e fixação de resguardos

 44. Estado dos tubos flexiveis de travão

 45. Estado das paslhas de travão

 46. Estado de discos de travão

 47. Estado de vedantes de rantes e rótulas

 48. Estado dos Foles

 49. Folgas em órgãos na suspensão

  50. Folgas em órgãos da direcção


