
Model:Dhr./Mevr./Mej.: Kenteken.:

Factuur/job-nr.: VIN:Kilometerstand:

Afstellen/smeren/vervangen – de kosten van arbeid zijn inbegrepen in de reparatietijd, behalve bij de onderhoudspunten aangegeven met een*.
Controleren – voor na de onderhoudscontrole uitgevoerde werkzaamheden (schoonmaken, afstellen, repareren, vervangen) worden extra arbeids- en onderdeelkosten in 
rekening gebracht.

Onderhoudstype: A B A B A B A B A B

Maanden:
km x 1000:
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RANGE ROVER (LG)
(ALLE MODELLEN VANAF MJ 13 VOOR 

VERENIGD KONINKRIJK & EU)

NDERHOUDSCONTROLEFORMULIER
JLR 17 46 12_2E

RT (ONDER VOERTUIG)
A B HOOFDONDERHOUDSBEURT (BINNENKANT VOERTUIG)
1. De toestand en beveiliging van de veiligheidsgordels controleren
2. De werking van alle lampen, claxons en waarschuwingslampjes controleren

3. De werking van de voorste en achterste ruitenwissers en sproeiers en de 
toestand van de ruitenwisserbladen controleren

4. De LAGE gearing selecteren en het voertuig 3 tot 4 voertuiglengtes verrijden. 
Vervolgens de HOGE gearing selecteren

5. Het pollenfilter vervangen

HOOFDONDERHOUDSBEURT (BUITENKANT VOERTUIG)

6. Controleer de bandenspanningen.

7. Staat van de banden controleren

8. Profieldiepte van de banden 
controleren

9. De wielen verwijderen

10. De remblokken op slijtage, de remklauwen op lekken en de toestand van de 
remschijven controleren

11. De remvloeistof verversen (om de 3 jaar)*
12. Het brandstoffilterelement vervangen (Diesel)
13. De brandstofvochtafscheider aftappen (Diesel)

14. De wielen aan de tegenoverliggende kant van dezelfde as opnieuw 
aanbrengen (altijd grafietvet op de boring van het insteekeinde aanbrengen)

15. De werking van de portiervangers, de motorkapvanger en brandstofvulklep 
controleren en de portiervangers smeren

A B HOOFDONDERHOUDSBEURT (MOTORRUIMTE)
16. Het soortelijk gewicht van antivries controleren
17. De koelvloeistof verversen (om de 10 jaar)*
18. De bougies vervangen
19. Het luchtfilterelement vervangen (benzine)
20. Het luchtfilterelement vervangen (diesel)
21. De toestand van de aandrijfriemen van de hulpaggregaten controleren
22. De aandrijfriem van de supercharger vervangen (om de 7 jaar)
23. De aandrijfriemen van de hulpaggregaten vervangen (om de 10 jaar)

24. De voorste en achterste distributieriemen, riemspanners en riemspannerbout 
vervangen (3.0 diesel elke 7 jaar)

25. Het vloeistofreservoir van het Dynamic Response-systeem vervangen (indien 
aanwezig)

26. Het vloeistofpeil controleren/bijvullen van het remsysteem, de Dynamic 
Response en de ruitensproeierreservoirs

27. De motorolie verversen en het oliefilter vervangen
28. Het vuil van de oliekoelers verwijderen

HOOFDONDERHOUDSBEURT (ONDER VOERTUIG)

29. De olie van de tussenbak verversen. De ringen van de aftap- en vulpluggen 
vervangen.

30. De olie van het sperdifferentieel verversen (om de 5 jaar)

31. De olie van de niet-sperrende differentiëlen voor en achter verversen 
(om de 10 jaar)

32. Olie en filter van de automatische transmissie verversen - (om de 10 jaar)
33. Brandstoftankfilter vervangen (benzine) (om de 10 jaar)
34. Alle wielophangings- en carrosserierubbers op speling controleren

35. De toestand van de ophanging, aandrijfassen, stuurhuisbalgen en hoezen 
controleren

36. Alle flexibele remslangen vervangen (om de 6 jaar)*

37.

Visueel alle slangen, leidingen, wartelmoeren en kabelbomen van 
de rembekrachtiging, de remmen, het brandstofsysteem en het 
Dynamic Response-systeem controleren op schuurplekken, lekkage 
en corrosie

38. Controleer op vloeistoflekkage 

39. Het uitlaatsysteem op lekken en beschadiging controleren. Ook de 
bevestiging controleren

40. De bevestigingen van het spoorstangkogelgewricht en de conditie van de 
kogelgewrichten en stofkappen en de EPAS-waterafvoerklep

41. Bij brandend(e) waarschuwingslampje(s) de storing met SDD onderzoeken en 
de bevindingen rapporteren*

42. Een proefrit maken (raadpleeg de WAARSCHUWING op de volgende pagina)
43. De aanduiding van het onderhoudsinterval resetten
44. De oliepeilindicator resetten
45. Het onderhoudsboekje aftekenen

46. Controleren of nog niet uitgevoerde serviceacties of terugroepacties van 
toepassing zijn

47. Eventuele ongewone aspecten van de toestand waarin het voertuig verkeert 
en extra werkzaamheden rapporteren

HOOFDONDERHOUDSBEU

De aangegeven onderhoudspunten worden aanbevolen als het voertuig onder normale rij-, weg- en 
klimaatomstandigheden wordt gebruikt. Als het voertuig aan regelmatig stoppen/starten, extreme 
temperaturen, stoffige omstandigheden, terreinrijden of regelmatig trekken van aanhangers wordt 
blootgesteld, dient vaker aandacht aan de punten te worden geschonken.

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum: . . . . . . . . . . . .

Onderhoudscontrole voltooid, cosmetische/corrosiecontrole voltooid en onderhoudsboekje afgetekend.
JLR 17 46 12_2E 



Onderhoudsvereisten bij ongunstig gebruik.

WAARSCHUWING: voer geen rolbanktesten uit met twee wielen. De snelheid bij rolbanktesten met vier wielen mag niet hoger liggen dan 5 km/h (3 mijl/h).

AANBEVELINGEN:
Na 80 km onafgebroken gereden te hebben onder zware terreinomstandigheden (doorwaden van rivieren, diepe modder en schurend grind/met water verzadigde grond) moet de elektronische handrem worden 
geïnspecteerd, schoongemaakt en afgesteld, en moet de aandrijfriem van de hulpaggregaten worden geïnspecteerd en schoongemaakt.
Bij voertuigen waarmee onder stoffige omstandigheden, in velden of door diep water wordt gereden, kan het nodig zijn om het luchtfilter vaker te controleren.
Bij voertuigen waarmee wordt gereden in gebieden waar de brandstofkwaliteit slecht is, kan het nodig zijn om de brandstofvochtafscheider vaker af te tappen.
Raadpleeg het werkplaatshandboek voor meer gegevens over de onderhoudspunten vermeld op dit onderhoudscontroleformulier.

WOORDENLIJST:
HOOFDONDERHOUDSBEURT = De hoofdonderhoudsbeurt is van toepassing op alle voertuigen.
Hoofdonderhoudsbeurt A is van toepassing om de 12 maanden/26.000 km, 36 maanden/78.000 km, 60 maanden/130.000 km, 84 maanden/182.000 km, enzovoort.
Hoofdonderhoudsbeurt B is van toepassing om de 24 maanden/52.000 km, 48 maanden/104.000 km, 72 maanden/156.000 km, 96 maanden/208.000 km, enzovoort. Sommige onderhoudspunten hoeven niet bij elke 
hoofdonderhoudsbeurt te worden uitgevoerd. Dit wordt aangegeven met een symbool in het afvinkvakje (60k geeft bijvoorbeeld aan dat dit onderhoudspunt alleen van toepassing is om de 60.000 km).
N.B.: De onderhoudsbeurt dient plaats te vinden wanneer het aangegeven aantal maanden of het aantal kilometers verstreken is, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.

Opmerkingen/uitgevoerde werkzaamheden

Gebruiksomstandigheden Onderhoudsitem Taak Interval Gebruiksomstandighedencodes

U . W X . Z Motorolie R Om de 13.000 km of 6 maanden U = het voertuig rijdt op brandstof met een gemiddeld zwavelgehalte (tussen 0,3 - 0,7%)

. V . . . . Motorolie R Om de 6.500 km of 3 maanden V = het voertuig rijdt op brandstof met een hoog zwavelgehalte (meer dan 0,7%)

. . W . Y . Luchtfilterelement R Om de 13.000 km of 6 maanden W = rijden in stoffige en/of zanderige omstandigheden

U V W . . . Brandstoffilterelement (dieselmodellen) R Om de 26.000 km of 12 maanden X = langdurig rijden in hete weersomstandigheden boven de 35oC

U . . . . . Tap brandstofvochtafscheider af 
(dieselmodellen) S Om de 13.000 km of 6 maanden Y= rijden op ruwe en/of modderige wegen en/of door water

. V . . . . Tap brandstofvochtafscheider af 
(dieselmodellen) S Om de 6.500 km of 3 maanden Z= het trekken van een aanhanger of rijden in de bergen

. . W . Y Z Voor- en achterremmen I Om de 13.000 km of 6 maanden R = vervangen

. . W . Y . Ophanging en 
stuurinrichtingscomponenten I Om de 13.000 km of 6 maanden I = inspecteren

U V . . . . Bougies (Benzinemodellen) R Om de 78.000 km of 36 maanden S = onderhoud


