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Załącznik Nr 6 

do zarządzenia Nr 117/2017 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 29 grudnia 2017 r.  
 
 
 

HARMONOGRAM OBSŁUG TECHNICZNYCH  
 
 
 Wykonanie obsług technicznych eksploatowanych pojazdów samochodowych biorącym 
udział w akcjach ratowniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych i innych interwencjach zgodnie  
z harmonogramem służy między innymi do: 
 
      -      utrzymania pełnej sprawności technicznej pojazdów i sprzętu. 
      -      wykrycia ewentualnych usterek, 
      -      planowania napraw średnich i głównych. 
 
 
1.   Dla ujednolicenia częstotliwości wykonywania obsługi technicznej ustala się następujące  
czasookresy: 
 
      -     dla OT1 – co najmniej jedna obsługa na 2 miesiące, 
      -     dla OT2 – co najmniej jedna obsługa na 6 miesięcy, 
      -     dla OL – wykonać w miesiącach luty  - marzec, 
      -     dla OZ – wykonać w miesiącach wrzesień – październik 
 
2.   Obsługę OT1, OT2, OL i OZ pojazdów potwierdza się wpisem w karcie drogowej przez kierowcę.  
 
3.  W przypadku gdy warunki lub potencjał sprzętowy zaplecza uniemożliwia wykonanie OT2 można 
wykonać obsługę OT1 w poszerzonym zakresie tzn. powiększoną o czynności z OT2, które są 
możliwe do wykonania w ramach istniejących warunków OSP. 
  
I.     Obsługa techniczna  OT  1 
 
1.    Czynności obsługowo-monterskie : 

- czyszczenie filtrów paliwa / w razie potrzeby wymianę wkładu / , 
- oczyszczenie osadnika pompy paliwowej i osadnika paliwowego, 
- oczyszczenie filtra powietrza, 
- oczyszczenie filtra powietrza mechanizmu wspomagającego, 
- oczyszczenie filtra oleju, 

 
2.    Czynności obsługowe elektromonterskie : 
      -      oczyszczenie akumulatora, pokrywy i otworów wentylacyjnych w korkach ogniw, 
      -      uzupełnienie elektrolitu, 
      -      oczyszczenie końcówek w akumulatorze. 
 
4.    Czynności smarownicze, w szczególności smarowanie : 
      -      łożysk walka pompy wodnej i wentylatora, 
      -      połączeń drążków kierowniczych, 
      -      sworzni zwrotnic, 
      -      przegubów wału napędowego, walka wieloklinowego i łożyska podwieszenia wału, 
      -      sworzni zawieszeń resorów oraz wsporników ślizgaczy, 
      -      ruchowych części zaczepu holowniczego. 
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5.    Czynności kontrolno-przeglądowe, w szczególności sprawdzenie : 
      -      stanu osi i kół, 
      -      połączeń drążków kierowniczych, 
      -      stanu resorów, zawieszenia oraz zamocowania amortyzatorów 
      -      luzu w mechanizmie kierowniczym, 
      -      połączeń wału napędowego, 
      -      stanu pochwy mostu napędowego i jego szczelności, 
      -       zamocowanie tłumika i przewodów wydechowych 
      -       szczelności i stanu pompy hamulcowej, 
      -       szczelności stanu przewodów hamulcowych, 
      -       poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku, 
      -       stan cięgiel hamulca ręcznego, 
      -       luzu pedału sprzęgła i hamulca, 
      -       zamocowanie wentylatora i naciągu pasków klinowych, 
      -       przecieków oleju z silnika, 
      -       zamocowania sprężarki, szczelności skrzyni biegów, 
      -       szczelności przewodów układu paliwowego, 
      -       stanu działania sygnałów, świateł zewnętrznych i wewnętrznych, 
      -       ustawienie świateł reflektorów / w razie potrzeby /, 
      -       działania wycieraczek i kierunkowskazów, 
      -   stanu drzwi, klamek, zamków drzwiowych, zawiasów, poręczy i stopni, zamocowanie 
błotników, zderzaków, pokrywy silnika, podnośników szyb, umocowania sprzętu pożarniczego  
i specjalistycznego, 
     -       wsporników oblachowania nadwozia, 
     -       stanu zewnętrznej powłoki lakieru poszczególnych elementów nadwozia i podwozia. 
             
II.   OBSŁUGA TECHNICZNA OT 2. 
 
1.     Czynności wchodzące w skład obsługi technicznej OT1. 
2.     Mycie silnika. 
3.     Sprawdzenie stanu ramy. 
4.     Sprawdzenie wsporników wiązań oblachowań. 
5.     Sprawdzenie stanu osłon gumowych na pompach hamulcowych. 
6.     Sprawdzenie stanu przegubów wału napędowego. 
7.     Sprawdzenie połączeń cięgieł zmiany biegów. 
8.     Sprawdzenie umocowania sprężarki powietrza. 
9.     Odwodnienie zbiorników sprężonego powietrza. 
10.   Odwodnienie instalacji sprężonego powietrza. 
11.   Oczyszczenie, smarowanie i wyregulowanie hamulcowego urządzenia wspomagania. 
12.  Sprawdzenie zamocowania i szczelności połączeń przewodów powietrza sprężonego zaworu 
         hamowania przyczepy. 
13.   Oczyszczenie filtra /wstępnego/ szczelinowego, sprawdzenie działania. 
14.    Oczyszczenie przewodów paliwa i odpowietrzenie układu paliwowego. 
15.    Regulacje hamulców. 
16.    Zabezpieczenie pojazdu przed korozją. 
17.    Sprawdzenie ustawienia i natężenia świateł reflektorów. 
            
 
III . OBSŁUGA SEZONOWA – letnia – OL. 
 
 
1.      Czynności wchodzące w skład obsługi technicznej OT1. 
2.      Przemycie układu chłodzenia ( w miarę ) oraz sprawdzenie jego szczelności. 
3.      Wykonanie poprawek lakierniczych. 
4.      Zdjęcie ociepleń. 
5.      Wymiana oleju we wszystkich zespołach ( w miarę potrzeb wg harmonogramu ). 
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IV.       OBSŁUGA SEZONOWA – zimowa – OZ. 
     
 
1.       Czynności wchodzące w skład obsługi technicznej OT1. 
2.       Przemycie układu chłodzenia (w miarę potrzeb) oraz sprawdzenie szczelności. 
3.       Wymontowanie gaźnika, rozebranie, przemycie, sprawdzenie, złożenie i regulacja, 
          zamontowanie. 
4.       Sprawdzenie stanu zasłony silnika. 
5.       Ocieplenie akumulatora, chłodnicy. 
6.       Wymiana oleju we wszystkich zespołach (w miarę potrzeb wg harmonogramu). 
 


