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Serviceprogram/Elfordon 
 
Detta serviceprogram har tagits fram av EPTON TRADING AB. 
 
Service skall ske två gånger per år, där emellan skall brukaren (chauffören) av fordonet göra en tillsynsservice 
var 14:e dag. 
När det gäller storservice rekommenderar vi att fordonet lämnas till Er verkstad för genomgång. Vi har 
beräknat det till ca 2 timmar för service, tid för reparationer tillkommer givetvis. 
 
OBS! Det är viktigt att man utför denna service för att garantin på fordonet skall gälla. 
 
Serviceprotokollet skall fyllas i vid varje servicetillfälle. Epton Trading kan kräva en kopia på serviceprotokollet 
vid garantibyten. 
 

VIKTIGT! Kör instruktion av ny elbil från ClubCar 
 
Batterierna 
Den nya levererade bilen är försedd med alldeles nya batterier. Dessa har ännu inte sin fulla kapacitet, utan 
endast ca 80 % av totalkapaciteten. Efter ca 50 st laddningar har batterikapaciteten nått upp till 100 %. En 
förutsättning för att den skall göra det är dock att batterierna under denna första period inte körs till ”botten”. 
Var uppmärksam på detta och var försiktig med att inte köra för långa sträckor i början. 

 
Körning 
Tänk på att köra så mjuk som möjligt. Undvik att trampa gasen i botten. Detta sliter onödigt mycket på motor 
och batterier och kan förkorta den annars långa kör kapaciteten. Regelbunden service hjälper dig att hålla bilen 
i god kondition, utöka livslängden, bevara andrahandsvärdet och bibehålla garantierna. 
 
Med vänliga hälsningar 
EPTON TRADING AB 
 
 
 
Jonas Eriksson 
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CLUBCAR - SERVICESCHEMA 
 

 
Datum:______________  Reg. nr:______________ Chassi nr:______________   Utförd av:_________   
 
 

1. Batterier: 

 Tvätta av batterierna, rengör batteripolerna och smörj in dessa med polfett. 

 Kontrollera spänningen på varje batteri. Den skall vara så jämn så möjligt och inte avvika med mer än  0,7– 0,8 V 

Batteri 1 .......... 2 .......... 3 .......... 4 .......... 5 ..........6 .......... 7 .......... 8 .......... 

 Fyll vid behov på med destillerat vatten till jämn vätskenivå, ALLTID EFTER LADDNING! 

 Kontrollera batterikablarnas skick och åtdragning 

 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
2. Gasreglage: 

 Kontrollera och smörj med vitt litiumfett 

 
Kommentar:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

3. Växelreglage: 

 Kontrollera fram och back funktionen 

 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
4. Laddintag: 

 Smörj med WD40 

 
Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
5. Bromsar: 

 Kontrollera bromsbackarnas slitage. 

 Kontrollera att samtliga rörliga delar för bromsbackarna och vajerlänkarna löper lätt och smörj bromsbackarna 

med koppar- eller aluminiumpasta och vajerlänkarna med vitt litiumfett 

 Bromsvajrarna skall löpa lätt och skyddet i ändarna skall vara intakta 

 Justera först bromsbackarna och därefter vajrarna, smörj sedan med vitt litiumfett 

 Testa så att bromsbalansen mellan hjulen är jämn 

 Smörj bromsaxellager 

 
Kommentar:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Framvagn: 

 Kontrollera spindelleder och länkarmar  

 Kontrollera att styrväxeln och styrlederna inte glappar, samt smörj styrlederna 

 Kontrollera att bultarna är åtdragna på knutkorset 

 Kontrollera framfjädern och dess infästning 

 Kontrollera vid behov ”Toe -in måttet”. Det skall vara 0 till 3 mm 

 Kontrollera främre hjullager och återfetta dessa vid behov med smörjfett  

 
Kommentar:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7. Hjul: 

 Kontrollera däckens slitage  

 Kontrollera luftrycket i däcken 

 
Kommentar:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
8. Bakvagn: 

 Kontrollera bakfjädrarnas infästning 

 Kontrollera stabeliseringsstagets infästningar 
 Kontrollera oljenivån, vid behov använd SAE 30WT. API 

 
Kommentar:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
9. Belysning m.m. 

 Kontrollera belysning, bromsljus, blinkers, vindrutetorkare och signalhorn 

 
Kommentar:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 

10. Hytt och dörrar 

 Efterdrag 2st M10 och 4st M8 som tillhör golvet 

 Efterdrag 4st M8  och 2st M6 i nedre plåt fram 

 Efterdrag 4st M6 tak bultar 

 Kontrollera dörrarna och dess låsmekanismer.  

  
 
Kommentar:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. Drivmotorn: 

 Kontrollera kolborstarnas längd (de skall inte vara under 16 mm) och att de löper lätt i sina hållare (Detta gäller 

inte den äldre kapslade motorn)  
 
Kommentar:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 Övrigt:……………………………………………………………………….……………………………………………………..………………….………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Tillsynsservice - Checklista 
  
Nedan redovisade checklista är avsedd för fordonsansvarig/förare och skall användas för tillsynsservice. Denna skall 
utföras minst en gång var 14:e dag, och helst en gång per vecka. 

  
  
1. Spola bort damm och smuts på batterierna med varmt vatten vid behov. 
Avfettningsmedel skall EJ användas! 
 
2. Fyll på destillerat vatten i batterierna. Detta skall ALLTID göras efter 
laddning. 
   
3. Kontrollera dieselvärmarens funktion, ev. påfyllning av diesel.* 
 
4. Kontrollera belysning, blinkers, innebelysning, signalhorn och 
vindrutetorkare  
   
5. Kontrollera att batterikablarna sitter fast och att de är oskadda. 
Smörj kabelskorna med batterifett. 
  
  

   

  

* Även under den varma årstiden, då värmaren inte används 
behöver den sättas igång minst en gång var 4:e vecka för att 
undvika driftstopp.  
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