
Checklist para veículos de frota

A implantação de um checklist para veículos de frota torna
mais rápido e fácil, a avaliação de motoristas e mecânicos 
Sobre as  condições dos veículos da empresa antes de colocá-los
na estrada, QUALIFICANDO a gestão de frota de seu negócio.
As inspeções de rotina ajudam a IDENTIFICAR e relatar diversos
problemas mecânicos ou de segurança. Dessa forma, agindo
preventivamente, é possível fornecer uma proteção adicional 
contra acidentes, evitar consertos onerosos e outras perdas 
resultantes de um veículo malconservado.



O que checar?

Para mais dicas sobre gestão de frota, conFIra o  blog da Maestro Frotas

Itens necessários
Ÿ Um aplicativo ou prancheta e caneta para tomar nota das informações
Ÿ Toalhas de papel para verificar o óleo do motor
Ÿ Uma pequena lanterna para procurar debaixo do carro por vazamentos e 

corrosão
Ÿ Um CD/pendrive para testar o som do carro
Ÿ Checklist de veículos para motoristas (detalhado a seguir)
Ÿ Se possível, um relatório do histórico de manutenções

Checklist inicial
Ÿ Verificação da água do radiador
Ÿ Níveis de refrigeração do ar condicionado
Ÿ Danos na bateria e níveis de eletrólitos
Ÿ Peças de motor com defeito ou com vazamentos
Ÿ Nível de óleo do motor
Ÿ Nível de fluido de freio e embreagem
Ÿ Nível de água nos limpadores de para-brisaFluido de direção hidráulica

Checklist Avançado
Ÿ Chocalhando, batendo ou ruídos incomuns no motor
Ÿ Funcionamento dos pedais
Ÿ Condição da embreagem
Ÿ Funcionamento do limpador de para-brisa
Ÿ Odores enquanto o motor está funcionando
Ÿ Emissões de gases no tubo de escapamento

Itens externos
Ÿ Pressão dos pneus
Ÿ Cortes, bolhas ou rachaduras nos pneus
Ÿ Pastilhas de freio e discos
Ÿ Condição da carroçaria
Ÿ Rachaduras no para-brisaFuncionamento de limpadores
Ÿ Condição e funcionamento de todas as luzes
Ÿ Pneu sobressalente

Checklist final
Ÿ Nenhuma luz de advertência do painel deve permanecer ligada
Ÿ Ajustes de assentos
Ÿ Ajuste de apoio de cabeça
Ÿ Condições dos cintos de segurança
Ÿ Luzes
Ÿ Caixas de som
Ÿ Ajustes de espelho
Ÿ Alinhamento da porta
Ÿ Aquecimento e ar-condicionado
Ÿ Limpeza da cabine
Ÿ Alarme do carro
Ÿ Triângulo de advertência
Ÿ Extintor de incêndio
Ÿ Manual do veículo
Ÿ Chave de roda
Ÿ Macaco
Ÿ Documento do veículo


