ГРАФИК ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПОДДРЪЖКА НА HONDA С БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

Месеци или километри (което се изпълни първо)

х 1000 км
месеци

Смяна на маслото на двигателя
Смяна на масления филтър

20
12




40
24




Смяна на въздушния филтър на двигателя *1
Смяна на горивния филтър



Смяна на поленовия филтър *2
Смяна на запалителните свещи - иридиеви

60
36





Смяна на охлаждащата течност
Препоръчват се HONDA всесезонни анифризи Type2

80
48








140
84




160
96




на всеки 40 000 км






180
108




200
120



на всеки 120 000 км




220
132




240
144








на всеки 120 000 км или 8 години
на всеки 120 000 км или 8 години

Смяна на маслото в задния диференциал
Препоръчва се HONDA DPS-F

на всеки 120 000 км или 8 години
след това през 60 000 км или 4 години

Смяна на спирачната течност. Използвайте само DOT3 или DOT4.
Препоръчва се оригинална спирачна течност на HONDA

на всеки 3 години






























































на всеки 40 000 км


























всяка година

Визуална проверка за:
• Правилен монтаж, положение пукнатини, повреди, ръжда и течове
• Затегнатост на болтовете и гайките на гарнитурите

Закрепване на кормилния механизъм, накрайниците и маншоните
Компоненти на окачването:
• Полувалове за повреди
• Маншони на полувалове: напукване, наличие на грес
Спирачни маркучи и тръбопроводи (вкл. VSA)
Проверка на главния цилиндър и VSA усилвателя за течове




120
72

на всеки 200 000 км или 10 години
след това през 100 000 км или 5 години

Смяна на маслото на ръчна трансмисия, препоръчва се HONDA MTF
Смяна на маслото на автоматична трансмисия, препоръчва се HONDA ATF-Z1

Проверка на предни и задни спирачки:
Хлабината на наклдките и спирачните дискове; повреди и пукнатини.
Проверка на спирачните апарати за течове
Проверка и настройка на ръчната спирачка
Проверка на хлабините на клапаните
Проверка на ремъците за напуквания и повреди, проверка положението на самообтегача
Проверка оборотите на двигателя на празен ход
Проверка и настройка на светлините
Тестване при кормуване (шум, стабилност, контролно табло)
Проверка на автомобила за корозия
• Проверка на външното лаково покритие и на калниците за корозия
• Проверка за корозия под лаковото покритие

100
60

да се притегнат при необходимост





















































































ГРАФИК ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПОДДРЪЖКА НА HONDA С БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ
х 1000 км
месеци

20
12

40
24

60
36

80
48

100
60

120
72

140
84

160
96

180
108

200
120

220
132

240
144

Ниво и състояние на всички течности:
• Охладителна течност
• MTF
• ATF
• Течност на съединителя
• Спирачна течност
• Масло в задния диференциал
• Течност за измиване на предното стъкло

























Система за отвеждане на изгорелите газове
• Проверка на топлинния щит на катализатора, изпуск, тръби и муфи

























Тръбопроводи и съединения на горивната система
• Проверка за лоши уплътнения, напуквания и повреди
• Притегнете неплътните съединения и заменете напуканите

























Месеци или километри (което се изпълни първо)

*1: Сменяйте въздушния филтър на двигателя на всеки 20 000 км или на 1 година, ако изпозвате автомобила в градска среда, където концентрацията на сажди от
индустрията и дизеловите превозни спредства е висока.
*2: Сменяйте филтърна на всеки 20 000 км или на 1 година, ако изпозвате автомобила в градска среда, където концентрацията на сажди от индустрията и дизеловите
превозни спредства е висока и винаги, когато въздушния поток от отоплителната система е слаб.

