
INSPECT IEWERKï(AART Vra ehtauto

1 ton ,4x/+ YA 126 (DAF) en
ZieT<enautc 1 ton, /$/+ YA 126
( Par') .

1 " echelon.

t] zonder lier
KON INKTIJKE LAIIDI{.ACHT

1 IlnKg-326

kenteken
parlcrr
opm.
m. b. t.
uitvoef-
ing
lc,Tl-StandAangegeven controlepunten

zijn uitgevoerd. en af-

De geeonstateerde en niet
erstelde defelcben zíjn
ermeld op 1f 15/106 en

doorgegeven aan de
C-Onderhoudsgroep.

hand-
tekening

De geeonstateerde en
niet herstelde defelcben
zljn gemeld op lf 15/106
en worden herst eLd,/
afgesteld/ venrangen.

hand-
tekening

É a oO E'rlop
CJ J4 CI\É g
C)O5
Ê< ^o (+

Het opgedragen onderhoud
is uitgevoerd en steek-
proefsgewij s op de

tvoering gecontroleerd. tekening

AANWIJZINGBI:

1. Plaatà achter geeontroleerde pr:nt(en) in'de betreffende kolom het teken V (goed).
X (nie.! goed,/onjuist) of - (niet van toepassing)

2. Zodra een X punt is hersteld, de X omcirkelen:@; a1s herstel niet nogelijk is of door
een hoger echelon moet gebeuren, meld dan het défelcb op 1f 15/b06 (aanwezig in logboek).

3. Raadpleeg bij twijfeL de bij dit uitrustingsstuk behorende documentatie, een monteur
of het toezichthoudend lcaderliit.

/*. Indien het voertuig t.b.v. het uit te voeren oaderhoud dient te worden verplaatst, of,
de motor moet d.raaien, moet het lt0:derhoud voor het gebnriktr zijn uitgevoerd.

5. Tn de kolon IIGELEID ONDERHOUDT is d.m.v.Iaangegeven, .welke controlepunten buiten
besehouwing blijven tijdens het periodiek onderhoud in het kader van gebruik onder
nornale omstandighed,en. A1le resterende controlepunten dienen i.v.m. het belang voor
de wegveiligheid gn inzetbaarheid van het voertuig de allen tijde te worden uitgevoercl
tijdens het onderhoud.

6. Ingeval van (periodiek)ond.erhoud dat niet valt in het kader van het gebnrik onder
no:male onstandigheden (b.v. na oefening, t.b.v. H-beurt) dienen aIle controlepunten
te word.en uitgevoerd.

?. Na ultvoering van het onderhoud dient deze IWK ondertekend ingeleverd te worden bij
de PC/C of oÍereenkonstige firnctionaris via de C-Onderhoudsgroep.
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GELEID
ONDER}IOUD

Te controleren punten en/of
uit te voeren werkzaamheden

Component

accuhoo fdschake laar

wèrking gedimd licht

ELEKTRISCHE
UITRUSTING

normale
verl ichting

verduisterde
verl ichting

diversen

hoofdl ichtschake laar

koplampen werking gróót-licht

blauwe verklikkerlamp

glazen heel en schoon

afst,el ling (hoogte )

parkeerlampen werking

glazen heel en schoon

condensgaatjes open

achterlampen
glazen heel en schoon

condensgaatjes open

werkingstopl ichten
werking

glas heel en schoon

werking (vóór, zíi, achter)richt ing lampen

rode verklikkerlamp
alarmstand

bevestiging schakelaar

glazen heel en schoon

af dichtmbbers goed

werkingkaart lees lampen

bevest ig ing

werki.ngachterlampen
glazen heel en schoon

werkingstoplampen
glazen heel en schoon

grenslampen vóor werking

witte plaatjes heel/schoon

werkingschijnwerper
glas heel

lichtspleet verfwrij
werkingc laxon

instrumentenpanee I

koppelcontactdoos

bussen niet ingebrand

werking sluiting
rrrbber af dichtring goed

stekerdoos 6V en zl+V

lamellen niet beschadigd

werking sluiting
nrbber afdichtring goed

opnemeni zíe N.B. 7motoroliepeil
boug iekabe 1 s bevestiging aan bougies

o I iekoe ler lekkage (onderzijde)

lekkage (onderzijde)ol iefi lterhuis
pakkingring heelol iermldop

bevestiging aan ketting

ventilatorriem geen scheuren/rafels
+ 75 mm in te drukken

geen scheuren/rafelsdynamoriem

r 75 mm in te drukken

Goed
Onjuist.
Hersteld
N. v. t.

V

xI

N.B. 1: Motoroliepeil tussen maxirun en rninÍmmi droge peilstok indraaien; bij controle nag peil niet boven
marimnl bij koud peilen niet meer dan 10 m en bij wam peilen niet meêr dan 20 nm beneden maximum.
Juiste peil te meten vóór starten of ca. 1 uur na stilstand notor. Zodra peilstok 10 m beneden het
naximmpeil aangeeft, kan 1 liter motorolie worden bijgewld.
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GELEID
ONDERHOUD

Te controleren pr:nten en/of
uit te voeren werkzaamheden

MOTOR
(VervoIg)

bevestiging aan dynamo

bevestiging aan BAF-kast

vast op steun

BAF-kast verzegel ing goed

start motor vlot ilrÍ*i-1g6 o'4

geen ongewone geluiden

INSTRI.JI'{ENTEN o I iedrukmeter werking izíe N.B. 2

glas heel

werkingtoerente I ler
glas heel

benzinestandmeter werking I inks en rechts

keuzeschake laar

glas heel

ampèremeter werking (naar +)

glas heel

BRANDSTOFSYSTEEM

bevest ig ing
lekkagebenz inepomp

werking handbediening

bevest ig ing

chokekabe I werking

gasbediening werking gaspedaal

handgasmechani sme

UITLAATSYSTEEM uitlaatpijpen
bevestiging

knaldemper Iekkage/ramme len

bevest ig ing

3 ffkoperenrr moeren aanwezigf lens uitlaatspruitstuk
bevestiging aan dempermassastrip
bevestiging aan chassis

slaat motor vlot af

koppe I ing spedaa I vrije slag + 30 mmKOPPELINGSSYSTEEI.,I

vrije slag + 10 mm

vastna3à4k1ikken

remvloe istoftankje niveau tot velsrand; N.B. 3

pakkingring dop goed

dop aan ketting

hoofdremcilinder
nrbber stofkap heel

rembekracht iger
Iuchttoevoerslang goed

beschadig ing

bevest ig ing

s lang inlaatsprtr i tstuk beschadig ing

bevest ig ing

remle idingen

rems langen

vrij van bewegende delen

verfvrij

remankerplaten rubber stofkappen heel/aanwezig

TEKENS

Goed V

Onjuist X
Hersteld @
N. v. t.

N.B.2:oIiedrukneterdi.'t@vanmotordrukaantegeveni
zoniet! rctor afzetten ên D I R E c T melden' Ill

N.B. 3 : Bijnrllen renvloeistof rijst op lekkageltl Dus A L T I J D,nêlden lll

Y-cie
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N.B.

N.B.

N.B.6z

N.B. 7 z

N.B. 8:

4z

5z

Bij lekkage : otiepeil controlerenl niêt meer dan 10 m onder peilstopopenlng.

Indien los : rcntêur waarschuvent I

Let op ; tussenas vêrsnellingsbak-reduktiebak heeft zelfborgende noeren.

voor- achter en reservebanden 3rJ *g/cm2.

Per wiel steekproefsg€rijze contrcleren.
Indien noodgedvongen tussentijds bijgewld moet vorden mêt Yatèr' dient het anti-vries-gehalte tê worden
opgeneten door een nontêur (ook in de zonemanden).

Goed
Onju i st.
Herste 1 d

N. V. t.

v
x

@

7

GELEID ,

ONDERHOUD

Te controleren punten en/of
uit te voeren werkzaamheden

Groep

versne 1 I ingsbak lekkage i zíe N.B. 4AANDRIJVING

redukt iebak lekkage i zíe N.B. 4

ontluchtingsventiel open

lekkage i zíe N.B. 4verdeelkasten ( Zx)

lekkage i zíe N.B. 4wormkasten (6x)

ontluchtingsventiel open

aandri j f-asflenzen moeren vast i zíe N.B. 5

mbber stofhoezen geen scheuren

aandrij fassen bevest ig ing

moeren/ringen aanwez ig
afdrukbouten + contramoer

spanning meten; zíe N.B. 6banden (oot reserve)
ventieldoppen gemonteerd

beschadig ingen ( tthappentr )

ingedrongen voorhrerpen

onregelmatige slijtageprofiel banden

(ook reserve )

minimaal 2 mm

vast i zíe N.B. 7wie Imoeren

conische veerring eronder

niet overmatig scheefstand voertuigVERING/OPHANG ING

ophanging goedwie ldraagarmen

voor het voertuig niet doorgezakt

achter bouten vast aan chassis

niet gescheurdrubberen hulpveren

schokbrekers

steunen niet gescheurd

stuumiel vrije slag 20 à 4O mmSTUURSYSTEEM

bevest ig ingstuurhuis
vast in beugelstuurko lom

nrbberring goed

bevest ig ingstuurstoel ( zx)

borging goed (splitpen)kogelbouten (4x)

stofkap niet verveerd

stabi I isator
nrbbers niet vers leten
stang recht
niet verbogenspoorstangen

spelingvrijcanvaskoppe I ing
stuuras bouten geborgd

massastrip

radiateurKOELSYSTEEM

lamellen open en schoon

bovenbak zvart geverfd

onderbak zwart geverfd

rrrbberzijsteunen goed

massastrip vast Q zijden)
dop aan ketting
afdichting dop goed

+ 2O mm onder rnrlrandl N.B. Bkoe I vl oe i sto fn i veau

pe i I stopopen ing .
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GELEID
ONDERHOUD

Te controleren punten en/of
uit te voeren werkzaamheden

KOELSYSTEEI,I
( vervo 1g )

overlooppij pje bevest i g ing

s langetje goed/ aanwezig

koe I vloe isto fs langen

bevest ig ing

BRANDSTOFTAT-TKS leidingen + aansluiting lekkage

ontluchtingsgaatjes open

bevestigd aan ketting
sluiting goed

pakking goed

geen bezinksel
gaas heel

vast met 2 parkerschroeven

benz inefi lter
benzinekraan

voertuig rraf getanktrl

deksel

geverfd

bevestiging; zíe N.B. 9

bevest ig ingsplaatje tussen batterijen geplaatst

doorvoernrbbers bevest ig ing

n iet beschadigd/verveerd

BATTERIJEN uitwendig
beschadig ingen

batteri jklenunen bevestiging i, zíe N.B. 10

juiste poolringen

batterijkabels bevest ig ing

batteri j stoppen ont lucht ingsgaatjes open

niet beschadigd

6 VoIt aansluitklem bevest ig ing

peil elektrolyt boven de platen

nogmaals: controle N.B. 9 bij bevestiging deksel

STOELEN (ZX) zitkussens bekleding niet beschadigd

geen scheurenr/deuken

s leden bevestiging aan vloer

verste I inricht ing
bevest ig ingen

kap geheel geen scheuren/deuken

afdichtingsstrook heel

stootmbbers
vooffaam

aanvez íg/ níet venreerd

voornrithaken bevest ig ing

DAF-embleem

werking

bevest ig ing

rubber aanslagdopPen goed

motorkap steun bevestiging

g I ijhaken
bevestigingIN CABINE

haken goed

rrrbber niet venreerd

Goed
Onjuist
Herste 1d
N.v.t.

v
X

@

7

N.B. 9 r Bevèstiging deksel battêrijbak net J haakboutent ringen, vleugelmoeren en klemblokken.

Te controtêrên bij.g!ij!g è" Ilg.]!*!; van de deksellII

N.B.IO : Indien klernnen los of niet geheel op de polen geplaatstt dient

gerraarschuwd te worden.

TERSTOND een monteur

Y-cie
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GELEID
ONDERHOUD

Te controleren pr:nten en/of
uit te voeren werkzaanlreden

ingednrktIN CABINE
( vervolg ) 2 pennen in ligplaatsen

brandb lusser
moer van kop vast

bevestiging houder

DS-2 apparaat bevestiging ophangbeugel

anti-vriespotje gernrld met anti-vries
dop vast met ketting

luchtfi Itefkom bevest ig ing

luchtinlaat vóór filter
ki-gast,ankje

rood plaatje aanuezig

pakkingring dop goed

ontluchtingsgaatje open

dop vast met ketting

riem t.b.v. kaptogen geen rafels/scheuren
geen rafels/scheurenriem t.b.v. portieren

ve i I igheidsriem geen rafeLs/scheuren

bevestiging
sluiting goed

aanwezig en vastvloerpláten
bevest ig inginstrrktieplaten
leesbaar

beschermd net blanke lak
werking sluitinghandschoenenkasti e

nrbberstrip goed

bevestiginghaken voorraam

bevest ig inginstrumentenpane len

bevestigingcontactbus looplamp

vering van stift goed

opgebonden (onder dashbord)bedrading

goed, ook soort (B en 25 A)zekeringen
(ook reserve) houders niet beschadigd

kapjes niet beschadigd

schoonr/verfrri jreflektorenTAIffENSCHERM

niet beschadigd

gaaswerk niet beschadigdradiatorscherrn
met sluitring en veerringbevest ig ingsbouten

gri 1le draadblokjes en ligplaats
niet beschadigdr/verbogenVOORBI'MPER

+

KEIENVANGER

alle bouten, moeren, ringen

s leepogen

vlagg estokhouders bevestiging (2 bouten)

niet beschadigd/gedeukt

past de vlaggestok

niet beschadigd/gebarsten

niet verveerdmitnrbber
verfvrij
bnrikbaarcabinezei lhaken

6

I

i

ll
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TEKENS
Goed
Onjuist
Herste 1d
N. V. t.

v
x

@

Te controleren punten en/of
uit te voeren werkzaarnheden

RUITEWISSERS nr itewisser-motoren
gehee I

bevest ig ing

werking

slag wisserarmen goed

wisserbladen niet vemeerd

niet beschadigd/gebarsten

steunen afstel I ing
bevest ig ing

niet beschadigd

nriten
niet beschadigd/gebarsten

canvas klepje bevest i g ing
werking sluiting

afdicht ingsnrbber bevest ig ing
niet beschadi gd/vemeerd

verfvri j

werking sluiting
scharn i er / draai punten werking

deurbegrenzers goed ( leren of canvasriem

SPATSCHERMEN vóórspatschermen opstapnrbber vast

opstapmbber heel

niet beschadigd/gedeukt

bevest ig ing
achterspatschermen niet beschadigd,/gescheurd

bevest ig ing
ZIJIq}ITEN

van

voertuig

cabine niet beschadigd/gedeukt

geen roest aan kokerbalken

niet beschadigd/gedeukt

geen roest aan kokerbalken

geen roest boven de achtervielen
zijkanten (Ui5 accubakken) niet
doorgeroest

reflektoren schoon/verfrri j

niet beschadigd

gereedschapsbak slot met ketting aanwezig

sluit.ing deksel

bevestiging vleugelmoer gangbaar

sluitplaat aanwezig

bevest ig ing riemen alle aanwezig

pioniersgereedschap geen rafels/scheuren
rek brandstofblikken sluiting goed

canvasstrippen gemonteerd

slot met ketting aanwezig

plaatsing jerrycansl N.B. 7t
ACHTERZIJDE

van

voertuig

achterverl ichting bevestigingsplaten vast

bevestigingsplaten recht
kett inghaken
aanhangwagen

ogen goed

achterbumpers niet beschadi gdrlverbogen

bouten en moeren vast
achterhek niet beschadigd/verbogen

werking sluiting
kettinghaken niet verbogen

N.B. 11: Bij geplaatste blikkens bliksluiting naar boven ên naar binnen geplaatst.

Y-cie
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GELEID
ONDERHOUD

Component Te controleren punten en/of
ui t te voeren r,rerkzaarnheden

ACHTERZIJDE

van

voertui g

( vervo lg )

goed gangbaar

vergrendeling goed' (veer)

splitpen + ketting; N.B. 72

tui-ogen (harpsluiti.g ) borg ing

reflectoren schoonr/verf vri j

niet beschadigd

kastje radio-aansluiting sluiting deksel goed

laadbakplanken aI le aanwezig

met borgpennen + ketting
alle planken geborgd

be ladingsogen
+

scha lmen

alle aanwezig

bevest ig ingen

kaptogen niet beschadi gdrlverbogen

gangbaarheid in geleiders

vloerplaten bevest ig ingen

ringen onder kopbouten

ONDERZIJDE

van

voertuig

o I ie lekkage

vast aan motor en chassismassastrip motor
'vast aàn cabine en chassismassastrip cabine

startmotor bevestiging kabels

nrbberhoes niet ver:rreerd

mbberhoes goed geplaatst

mbberkap niet beschadigd

rubberkap goed geplaatst
aans luitpunten roestvrij
niet beschadigdcab ineze i I32

goed gemonteerd

zeilogen niet uitgescheurd

touwen niet gerafeld

touweinden afgebonden

micamiten bnrikbaar
sluiting zeilklepje goed

dekkledensmeer nog goed

niet beschadigdlaadbakze i I
goed gemonteerd

zeilogen niet uitgescheurd

touwen niet gerafeld
touweinden afgebonden

dekkledensmeer nog goed

tus senze i I niet beschadigd

goed gemonteerd

zeilogen- haken niet uitgescheurd

touwen niet gerafeld

touweinden afgebonden

micamiten bruikbaar

sluiting zeilklepje goed

dekkledensmeer nog goed

niet beschadigdachterzei I
goed gemonteerd

zeilogen- haken niet uitgescheurd

touwen niet gerafeld
touweinden afgebonden

Iussluitingen goed

dekkledensmeer nog goed

TEKENS

Goed V

Onjuist X
Hersteld @
N. V. t.

.) 4

122 LET OP': juiste splitpen geplaatst (met zoeo ezelsbrug) I t !
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GELEID
ONDERHOUD

Te controleren pr:nten en/of
uit te voeren werkzaamheden

GEREEDSCHAP

+

TOEBEHOREN

compleet (zíe detaillijst)

bruikbaar/goede staat
voertuigcrick werking

bandenpomps lang niet beschadigdr/ver r^teerd

aansluitingen gemonteerd

REINIGEN cabine rnril , zand, doeken, etc.

handschoenenkastj e rnr i I , zand,, doeken etc .

rnril , zand, doeken etc.

VERFl{ERK

(zíe N.B. 73 ! ! )
chassisnummer wit omlijnd; zíe N.B. 74

hefbomen in cabine niet verkeerd geverfd
knoppen in cabine niet (verkeerd) geverfd
b lokkeerkraan

sne lhe idsmeter glas heel

rode Írêxo snelheidsstreep

cartervent i lat ies tang uiteinde rood

ontstoring witte |tstr op motorzi j schot

bandenspanning Iinkerzijde vtg; wit
brlgc lassif icat ie voor vóórbumper ( tints )

geel vlak + zutart cijfer

co lonnevlakken op vóór- rzíj- en achterzijde
zwart vlak (schoolbordverf)

wit trNl,rr op zwart vlak
kentekenplaten (Zx) beschadigingen gele verf

zwarte cijfers/letters goed

onderdee I saandu id ing op vóór- en achterzijde
niet beschadigd/leesbaar

Nederlandse vlag

( st icker )

op vóór- en achterzijde
niet beschadigdr/verfvri j

beschermd met blanke lak
stekerdozen voltage aangegeven (wit)
a lgemeen beschadigingen groene verf
smeernippels reinigen
en rood omlijnen

zíe N.B. 75

ventilatoras ( fx)
spoorstangarmlagers ( txti, lxre )

stuurkogels ( Bx)

kruiskoppel ing (:x)

koppelingsvorkas (ex)

dubbele krliskoppeling ( Zxli, 2xre )

rem- en koppelingspedaalas (fx)

kruis- en schuifkoppelingen ( fl*)
steunwiellagers ( txli, lxre)
trekhaak ( rx)

rm l stoppenr/-doppen

rood verven
( zie N.B. 16 )

deksel remvloeistofpotje

smeerpotje waterpomp

stuurhu i s

verdéelkasten ( Zx)

versne I I ingsbak

reduct iebak

wormkasten (6x)

rembekracht iger

TEKENS
Goed
Onjuist
Hersteld
N. v. t.

v
X

@

I

I

i
I

*r'

N.B. 73|. fndien geen verf aanwezig, dienen beschadigde .delen
voorkomen. Nooit over rubber verven M

N.B. 142 Chassisnununer aangegeven op rechter voorveersteun.

N.B. 752 Controleren en indien nodig rood omlijnen.
N.B. 762 Controleren en indien nodig rood verven

licht ingeolied te worden om roestvorming te

Y-cie
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N.B. 77 z

N.B. 18:

N.8.793
N.B. 2Oz

N.B. 27:

N .B. 222

N.B. 23 z

10

Controleren en indien nodig wit vêrvêno

Controleren en indien nodig oliekansmering toepassen.

Controleren en indien nodig invetten na controle roestvorming.

Controleren en indien nodig rmllen.

Controleren en indien nodig biirntllen.

Draaiende motor moet afslaan bij indrukken van microschakelaar.

Trekhaak-koppeling d.m.v. uittrekken rode beugel aan zijkant voertuig.

GELEID
ONDERFIOUD

Te control-eren punten en/of
uit te voeren trerkzaanheden

verdeelkasten ( Zx)VERFl{ERK

( vervolg )

(zíe N.B. 13 t ! )

aftapstoppen rood

verven (zie N.B. 16) versne I I ingsbak

reductiebak

wormkasten (6x)

motorcarter

luchtketels ( Zx)

motorblokaftapkranen koelvloei-
stof wit verven
(zíe N.B. 77)

klemhaken motorkapol iekansmering

met motorolie
(zíe N.B. 18)

klemhaken voorraam

scharnier handschoenenkast j e

verstelinrichting stoelen

scharnieren takkenscherm

voorraamhaken op motorkap

scharnierpunten portieren

scharnierpunten portiernriten
draa ipunt port iermit en/ voorruit
scharnieren gereedschapsbak

scharnieren j errycanhouder

hangsloten (Zx)

scharnieren achterklep

sluiting stekerdozen

stoel s Iedenlicht invetten met c-t+O3

(zíe N.B. 19 ) ki-gastankje
sleepogen op voorbumper

vergrendeling portiermiten (boven)

vielmoeren en wielbouten

vleugelmoer bevestiging pikhouweel

binnenzijde trekhaak

stekerdoos 6 Volt
smeerpotje waterpomprnrllen met G-4O3

(zíe N.B. ?l0)

batteri jklemnenlicht invetten met 3-743

(zíe N.B. 19 ) aansluiting batterijkabels
scharnierbouten voomaam

voertuigcrickrnrl len met 0-776
(zíe N.B. 27)

lierbeveiliging; zíe N.B. 22LIERSYSTEEM microschakelaar

rubber stofhoes goed

verzege I d

niet verbogenr/beschadi gdge leidestangen

Iekkagetandwielkasten ( Zx)

werking i zíe |rf oB. 23ontkoppeling trekhaak
werking lierbedieninglierkabelGEHEEL

uitlieren werking lierrem
kabel zonder rafelsr/tcnitctcen

vrtíL / zand ve r^rri j derdlierkabel inlieren
behandeld met O-2OO

d op trommel gedraaid

s
Goed
Onjuist.
Hers te I d
N. v. t.

v
xI
Ia7 t2

Y-cie
.n

l



GELEID
ONDERHOUD

Te eontroleren punten en/of
uit te voeren werkzaamheden

LIERSYSTEEM

(vervolg)
ol iekansmering

met motorolie
(zie N.B. 18)

draa ipunten rembediening

draaipunten koppel ingbed.

gaffels

smeernippels schoon

en rood omlijnd
(zíe N. B. 15 )

lierschakelhuis ( fx)
liertrommel en -as (5x)

lierbedieningskabel ( lx)
rood geverfd

(zíe N.B. 16 )

rmlstop tandwiettcast( 2x)

aftapstop tandwielkast ( Zx)

ontkoppelingsbeugel trekhaak

ZIEKENAUTO OPBOW

Brancarddragers

Port ieren

Verl icht ing

Verrrrarming

Laadvloer

Diversen

aanwez 1grubberhaken

beschadi gd

rubberstoot doppen verfvri j/heeL

niet venreerd

canvasrl.emen niet gerafeld/heel
vergrende I ing werking

port ierbegrenzers schoon/heel

gesmeerd

hee I/schoon

werkingknops lu it ing

raantrnechani sme werking

werkingrolgordijnen
tochtmbbers verfvrijr/heef

niet verveerd

s loten
stootdop portierbegrenzer verfvrij/hee I
plafonniers (normaal ) werking

g las heelr/schoon

plafonniers ( verduisterd) werking

glas heel/schoon

drukschake laars werking

venti latoren werking (Z standen)

verwarmrng werking (z standen)

rubber vloerbedekking schoon/heel

niet gescheurdz itkussens

beschadigdtrapj e

bevestiging zíe N.B. 24

stoot nrbbers

niet venreerd

opbergkastjes

hang- en sluitwerk goed

flessenrek

TEKENS
Goed
Onjuist
Hersteld
N. v. t.

V

xI

N.B. 24: Trapje steunt tegen beide achterbumpers en de trekhaak.

Y-cie
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