
Checklist onderhoud van een chauffeursstoel

Stoelverstellingen Ja Nee*

Reageert de stoel op de verstelling? q q

Gaat de verstelling soepel? q q

Gaat de verstelling regelmatig? q q

Treedt er lawaai op tijdens de verstelling? q q

Zit de knop of handel voor de verstelling goed vast? q q

Als de verstelling voorzien is van een blokkering, functioneert deze goed? q q

Kwaliteit bekleding en schuim Ja Nee*

Is de bekleding plaatselijk dunner of is onderliggend materiaal zichtbaar? q q

Vertoont de bekleding ernstige slijtage? q q

Bevinden zich scheurtjes in de bekleding? q q

Is de bekleding overal bevestigd aan de zitting of rugleuning? q q
Is de vorm van het zitkussen en rugkussens in zijn oorspronkelijke 
toestand?

q q

Veert het schuim na indrukken met de vuisten direct en volledig terug? q q

Geven de zijgangen van zitting en rugleuning voldoende zijdelingse steun? q q

Overige onderdelen Ja Nee*

Zit de stoel goed vast op het inbouwframe? q q

Zit het inbouwframe goed vast aan het voertuig? q q

Ontbreekt er geen bevestigingsmateriaal? q q

Lekt er geen lucht uit het veerpakket? (Bij lekkage moet een op hoogte 
ingestelde stoel steeds worden bijgepompt)

q q

Smering Ja Nee*

Na deze controle kunt u jaarlijks de rails en scharnieren smeren. q q

De te smeren onderdelen eerst reinigen met een schone doek. q q

Zet voor het smeren van de rails de stoel in de uiterste stand naar voren, 
respectievelijk naar achteren en smeer daarbij de blootliggende rails.

q q

Gebruik voor smering en Teflonspray. q q

Spuit op de scharnieren een kleine hoeveelheid Teflonspray. q q

Het bespoten oppervlak direct afvegen met een schone doek. q q

Beweeg voor een goed resultaat de scharnieren enige malen. q q

*Bij één of meer negatieve antwoorden stoel laten repareren door een deskundige.




