Tjekliste til indkøring.
En lille liste med nogle af de problemer jeg møder når folk kommer med deres biler.
Så for at gøre det nemmere (pris ) skal disse punkter lige rendes igennem inden.
Generelt set skal bilen være klar til det som den skal bruges til. En total indkøring kan som
udgangspunkt ikke laves på en dag, når alle koldstarts parameter osv. også skal justeres
korrekt ind for bedst resultat og kører glæde.

OK
_____ 1:

Bil & motor skal være lavet som det skal kører. Der indkøres
efter det monterede setup. (Samlet og monteret korrekt)

_____ 2:

Tanken skal være fyldt med korret brændstof. (Min 40 liter.)

_____ 3:

Dæk max 5 år gamle og uden revner og skader/slid.
Godkendt til over 200 KM/T (info står på siden af dækket)
Som udgangspunkt ingen slicks eller gadeslicks. (kan aftales)

_____ 4:

Korrekt dæk tryk.

_____ 5:

Hjulbolte efterspændt.

_____ 6:

Bremser skal virke.

_____ 7:

Kobling skal fungere korrekt.

_____ 8:

Motoren skal være tæt ingen vand og olie spild. Kontrol af korrekt mængde

_____ 9:

Kontrol af brændstof systemet. Skal være tæt.

_____ 10:

Indsugnings systemet skal være tæt

_____ 11:

Udstødningssystemet skal være tæt. Ingen utætheder.

_____ 12:

Hul til lambdasonde i forrør 18mm gevind 1,5 i stigning helt igennem.
Skal være nem at komme til !
Bruges hullet til den originale sonde skal den have vært afmonteret
inden så den ikke sider fast samt evt. afdæknings plader afmonteret.

_____ 13:

Der skal være olietryks indikator enten bilens originale eller 1 lampe eller et ur.

_____ 14:

Turbo biler. Kontrol af wastegaten virker. (at den er tæt)

_____ 15:

Ledningsnet i ordenlig stand.

_____ 16:

Ladeanlægget skal fungere.

_____ 17:

Batteri skal virke og være opladet.

_____ 18:

Kontrol at speeder giver fuld gas på gasspjældet.

_____ 19:

Nye tændrør og gabet til korrekt afstand. (spørg for info)

_____ 20:

Ingen indkøring af biler uden lyddæmper. (undtagelser skal aftales inden)
ekstern wastegate kan fritages.
Dette er for at mindske støj til naboer og så jeg kan hører motoren under indkøring.

_____ 21:

Skal vi prøvekøre/teste bilen på gaden skal den være i lovlig stand.
Lys lygter styretøj osv. skal være i orden. (Ingen blå/grønne pærer osv)

_____ 22:

Ryd op i bilen inden levering. Unødige ting behøves ikke ligge i bilen
ved indkøring.

_____ 23:

Vær opmærksom på bilens frihøjde der skal være plads til at den
står i rullefeltet og kan spændes fast uden at div. dele eller
udstødning rammer feltet eller den roterende bremse i midten.
Afmontere eventuelle diffuser/spoile.

I tilfælde at vi ikke finder bilen egnet eller klar til indkøring sendes den retur.
Og ny tid til indkøring må aftales når fejl og mangler er udbedret.
Man er velkommen til at ringe eller skrive hvis man er i tvil og ønsker hjælp
til nogen af punkterne.

