Ohjesivu

Pdf-ohje

Tyhjennä lomake

Osaluettelo
Moottoripyörä

Valmistenumero

Rekisteritunnus
Kunnostamisessa on käytetty osia seuraavista ajoneuvoista
Merkki, malli, valmistenumero, rekisteritunnus

Asiakas täyttää
Osanimike
1. Moottori apulaitteineen
Moottori
1. kampikammio ja -koneisto
2. sylinteri ja männät
3. sylinterikannet

Katsastaja täyttää
Mistä peräisin

Kanta-ajoneuvon osuus

Vaihdettujen osien osuus

- ensiöveto
- vaihteisto
2. Runko
- apurunko
3. Takahaarukka, -akselisto ja
-jousitus
- takahaarukka – tai akselisto
- jouset ja iskunvaimentimet
4. Etuhaarukka
1. T-kappaleet
2. teleskoopin sisäputket
3. teleskoopin ulkoputket
5. Pyörät
a) Moottoripyörät (L3e ja L4e)
1. pyörän napa, etu
2. pyörän napa, taka
3. vannekehä, etu
4. vannekehä, taka
a) Kolmipyörät (L5e)
1. pyörän napa, etu
2. pyörän navat, taka
3. vannekehä, etu
4. vannekehät, taka
6. Polttoainesäiliö
7.

Istuin

8. Pakoputkisto
1. alkukäyrät
2. äänenvaimentimet
9. Ajovalot
1. etuvalo
2. takavalo
Selvityksen oikeaksi vahvistaa
ajoneuvon omistaja

Yhteensä
ajoneuvon haltija
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Omistajan tai haltijan allekirjoitus, nimenselvennys ja osoite

Katsastustoimipaikan ja katsastajan nimi

Muutoskatsastuksen hakijan allekirjoitus, nimenselvennys ja osoite
Paikka ja pvm
Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki • www.trafi.fi • Y-tunnus 1031715-9

Tulosta

Moottoripyörien ja kolmipyörien (L3e-, L4e- ja L5e--luokka) prosenttitaulukot
1. Moottori apulaitteineen
- moottori
- kampikammio
ja -koneisto
- sylinterit ja männät
- sylinterinkannet
- ensiöveto
- vaihteisto

28 %
14 %

2. Runko1
- apurungon osuus

28 %
2%

8%
3%
3%
4%
10 %

5. Pyörät3
a) Moottoripyörät (L3e ja L4e)
- pyörän napa, etu
- pyörän napa, taka
- vannekehä, etu
- vannekehä, taka
b) Kolmipyörät (L5e)
- pyörän napa, etu
- pyörän navat, taka
- vannekehä, etu
- vannekehät, taka

16 %
4%
4%
4%
4%
16 %
4%
2 % /kpl
4%
2 % /kpl

3. Takahaarukka, -akselisto
ja –jousitus
- takahaarukka tai –akselisto2
- jouset ja iskunvaimentimet

8%
4%
4%

6. Polttoainesäiliö

4%

7. Istuin

4%

4. Etuhaarukka
- T-kappaleet
- teleskoopin sisäputket
- teleskoopin ulkoputket

8%
3%
2%
3%

8. Pakoputkisto
- alkukäyrät
- äänenvaimentimet

2%
1%
1%

9. Ajovalot
- etuvalo
- takavalo

2%
1%
1%

Kohdat 1.-9. yhteensä

100 %

1

Jousittamattomalla taka-akselilla varustetun moottoripyörän rungon ja takahaarukan osuus on yhteensä 36 %.
Jos jousitettu runko muutetaan jousittamattomaksi, kanta-ajoneuvon osuus pienenee 8 %.

2

Kaksipyöräisissä (L3e-luokka) ja sivuvaunumoottoripyörissä (L4e-luokka) takahaarukka, kolmipyörässä (L5e-luokka)
taka-akselisto.

3

Lukuun ottamatta jarruja.

Lomakkeen alkuun

