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INSPEKSJONSLISTE FOR NY BIL  
 
Inspeksjonslisten skal benyttes når du mottar nye chassiser fra fabrikken.  
 
Sørg for at denne sjekklisten blir benyttet av alle ansatte ved mottak av nye 
biler, som blir levert til din leveringsadresse.   
 

  Sjekket 

1  Sjekk taket for skader 
2  Sjekk alle lamper for skader eller mangel av lamper  
3  Sjekk dørene for skader 
4  Sjekk støtfanger for skader, spesielt under 
5  Sjekk sideskjørt for skader (hvis montert) 
6  Sjekk spoiler for skader  
7  Sjekk skjermtopper for skader 
8  Sjekk drivstofftank for skader, spesielt undersiden 
9  Sjekk drivstoffmengden - Se neste side iht. antall liter 

10  Sjekk for løse deler i førerhuset 
11  Sjekk  komponenter montert/justert av sjåføren  

- Nivåventil hytte, kan være i senket nivå 
(* Sjekk at det fungerer etter re-aktivering / fylles igjen med 
luft) 

- Skvettlapper 
- Ryggelys / lamper 
- Fikset/bundet opp sidespoilerne, sjekk for riper 
- Enhver annen demontert komponent merket på CRM 

12  Sjekk alle øvrige komponenter på bilen 
 

Alle skader og mangler skal registreres, samt det skal signeres på hver 
enkelt side av CRM leveringsdokumentet for å kunne behandle et krav.   
Hvis dette ikke blir gjort vil dette resultere i at mottaker på 
leveringsadressen må betale kostnadene.   
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Drivstoffvolum når chassis forlater samlebåndet 
 

Drivstoffmengde 
fylt opp på 

Tankkapasitet Tankplassering samlebåndet 

0-499 liter Venstre / Høyre 90 liter 

500-749 liter Venstre / Høyre 150 liter 

750-1000 liter Høyre 160 liter 

750-1000 liter Venstre  190 liter 
Merk: Bare en tank vil bli fylt opp! 
  
Merk: Noe drivstoff blir konsumert under testkjøring og lasteaktiviteter! 
Dette skiller seg fra chassis til chassis. 
 
Chassiset skal ha samme mengde drivstoff i tankene ved ankomst som de hadde 
da den forlot fabrikken, med unntak av drivstoff brukt under lasteaktiviteter, 
uavhengig av transportmiddel (egne hjul eller trailertransport). 
  
Hvordan sjekke drivstoffnivå: 

1) Kontroller drivstoffmåleren. Hvis det er som vist på bilde nedenfor = OK 
 

 
 

2) Hvis det ikke vises som vist på bilde over. Ta en ren pinne og sjekk i tanken. 
 

Tabellen under skal gi en indikasjon på hvor mange centimeter med drivstoff som 
fylles opp i våre vanligste drivstofftanker på fabrikken.  
Merk: Noe drivstoff blir konsumert under testkjøring og lasteaktiviteter.  
 

Volum Lengde Bredde Dybde 
90 l 45 cm 70 cm 28 cm 
90 l 91 cm 70 cm 14 cm 
90 l 95 cm 70 cm 13 cm 
90 l 142 cm 70 cm 9 cm 

150 l 116 cm 70 cm 18 cm 
150 l 160 cm 70 cm 14 cm 
190 l 191 cm 70 cm 14 cm 

 

Manglende drivstoff claimes etter samme rutiner som  transportskade. 


