INFORMATIEBLAD
Volvo Gold Contract

Preventief onderhoud en reparaties
Wanneer preventief onderhoud en reparaties zijn inbegrepen, weet u
precies wat de maandelijkse kosten van uw truck zijn. Het resultaat:
zorgeloos bezit en meer tijd om u te richten op maximale
winstgevendheid.
Toegevoegde waarde voor uw truck – en voor uw bedrijf
Dankzij het uitgebreide netwerk, het grote aanbod van services en het
feit dat er samen met u wordt gepland en ingeroosterd, beschikt u
over een maximale beschikbaarheid van uw truck.
Onze getrainde monteurs gebruiken alleen originele Volvoonderdelen en beschikken over alle vereiste speciale
gereedschappen. Zo bent u ervan verzekerd dat uw truck altijd in
optimale staat verkeert wanneer deze onze werkplaats verlaat.
En wanneer u de exacte kosten weet, worden uw administratieve
taken geminimaliseerd. Wij handelen alle praktische zaken af, terwijl
u profiteert van een probleemloos rijdende truck die uw totale
eigendomskosten vermindert.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Maximaal gebruik
Reparaties van truck inbegrepen
Optimale restwaarde
Alle kosten zijn bekend, ook in de komende jaren
Probleemloos bezit
Preventief onderhoud en onderhoudsschema
Lagere eigendomskosten
De truck is altijd in topconditie

Als u meer wilt weten over al onze servicecontracten, neemt u contact op met uw
lokale dealer of gaat u naar volvotrucks.
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REPARATIES ONDER GOLD-CONTRACT
Pompverstuivers
Uitlaatdemper en uitlaatpijp
Deeltjesfilter (CRT)
Ventilatorriemen
Waterslang
Vliegwiel
Aandrijfriemen

MOTOR
Cilinderkop, cilinderblok,
cilindervoering en -afdichtingen
Vliegwielhuis
Kleppenmechanisme en
kleppendeksel
Zuigers
Distributiemechanisme
Nokkenas
Krukasmechanisme
Drijfstangen en lagers
Oliepomp en oliekoeler
Brandstofpomp
Injectiepomp
In- en uitlaatspruitstuk
Volvo Engine Brake/uitlaatrem
Turbocompressor
Radiateur
Koelvloeistofpomp
Ventilator
Intercooler
Motor-ECU
Elektrische luchtvoorverwarmer
PTO-behuizing (motor)
Turbocompound

TRANSMISSIE

ELEKTRONICA

Versnellingsbakhuis
Koppelingshuis
Versnellingsbak-ECU
Tandwielen, lagers en assen
Schakelvork
Synchronisatieonderdelen
Oliepomp en oliekoeler
Koppelingsdrukgroep
Powertronic / Geartronic / I-shift
Koppelingsplaat
Druklager
Koppelingscilinder
Versnellingshendel en
versnellingsbaksteunen

AANDRIJFEENHEID
Cardanas en lagers

Differentieelhuis
Differentieel
Sperdifferentieel
Voor- en achterasdeksel
Aandrijfas
Naafreductie
Afdichtingen

Accu
Dynamo
Startmotor
Tachograaf
Chauffeursinformatiesysteem
Relais
ECU's
Kabelboom
Dashboardinstrumenten
Ruitenwissermotoren
Zekeringen- en relaiskast
Volvo Immobiliser

Lastafhankelijk remventiel
Compressor / tegendrukregelaar
Luchtdroger
ABS-regeleenheid / EBSregeleenheid
ABS-remkleppen / EBSremkleppen
ABS-sensoren / EBS-sensor

WIELOPHANGING EN
STUURINRICHTING

REMMEN

Stuuraslager
Wielbouten/-moeren
Stabilisatorbussen/-bevestigingen
V-steunbussen
Stofhoezen en stuurkogels
Verbindingen stuurinrichting
Stuurpomp/leidingen
Stuurhuis
Stuurstang en spoorstang
Bogielift en pomp
Achterassteunen
Stuurbekrachtigingspomp

Remschijven/-voeringen
Remtrommels/-voeringen
Remkleppen
Remleiding

CHASSIS, VEREN,
SCHOKDEMPERS EN
WIELEN
Luchtvering
Magneetkleppen en
niveauregelaars
Luchtleidingen
Schokdempers
Luchtbalgen
Naven en wiellagers/afdichtingen
Centrale smering

CABINES EN
INTERIEUR
Airconditioning
Warmteregeling en -wisselaar
Cabinebevestigingen
Mechanisme van chauffeursstoel
Dakluik
Buitenspiegels en verwarming
Portiersloten
Ruitmechanisme

PREVENTIEF ONDERHOUD
CONTROLE VAN SMERING, OLIE- EN
VLOEISTOFNIVEAUS
Chassissmering
Cabinesmering
Oliepeil controleren en filters vervangen
Motorolie verversen en filter vervangen
Versnellingsbakolie verversen en filter vervangen
Achterasolie verversen
Filter stuurbekrachtigingssysteem vervangen
Vloeistofniveaus controleren
Luchtdroger controleren

IN DE CABINE
Waarschuwings- en indicatielampjes controleren
Storingscodes controleren
Werking van standverwarming controleren
Motorbediening in de cabine controleren
Retarderbediening controleren
Motor starten en voorgloeiinrichting controleren
Werking van uitlaatdrukregelaar controleren
Werking en conditie compressor controleren
Remsysteem controleren
Parkeerrem en blokkeerklep controleren
Motorrem controleren
Schakelmechanisme en koppelingspedaal controleren
Bogielift controleren
Scharnieren, sloten en afdichtstrippen controleren

BUITENZIJDE
Lichten, ruitenwissers en -sproeiers controleren
Buitenspiegels en reflectors controleren
Luchtfilter van ventilatiesysteem vervangen
Koelmiddelreservoir, condensator, leidingen en slangen
controleren
Luchtinlaat en spoiler controleren

Bevestiging, hydraulisch systeem, vergrendelinrichting, grille
en kantelmechanisme van cabine controleren
Accu's controleren - vuil, lekkage, bevestiging,
zuurdichtheid, niveau van de accuvloeistof, aansluitingen en
accubak
Bevestiging en aansluitingen van accu controleren
Brandstoftank controleren

PREVENTIEF ONDERHOUD
Waterafscheider brandstofsysteem controleren,
condenswater aftappen
Bandenslijtage controleren

MOTORRUIMTE
Alle bevestigingen controleren
Alle elektrische aansluitingen en bedrading controleren
Aandrijfriemen controleren
Compressor van de airconditioning controleren
Koelsysteem afpersen
Koelvloeistof controleren
Radiateur en radiateurventilator controleren
Intercooler controleren
Afdichtingen, slangen en leidingen controleren
Uitlaatsysteem controleren op lekkage
Stuurbekrachtigingssysteem controleren
Luchtpijp tussen luchtinlaat en turbocompressor controleren
Turbocompressor en uitlaatdrukregelaar controleren
Koppeling injectiepomp controleren
Aansluitingen van servopomp, olieleidingen en stuurhuis
controleren
Inkapseling motor controleren
Klepspeling controleren (indien van toepassing)
Speling injectoren controleren (indien van toepassing)

Schokdempers vooraan controleren
Stuuraslager controleren
Voorwiellagers controleren
Voorwielen controleren

CONTROLES AAN DE ONDERZIJDE VAN
DE TRUCK
Bevestiging, lagerspeling en ventilatie van aangedreven
vooras controleren
Koppeling controleren/dikte vastleggen
Versnellingsbak, verdeelbak en PTO controleren
Snelheidsmetersensor en kruiskoppeling controleren
Retarder controleren
Achteras en naafreductie controleren
Cardanassen controleren
Uitlaatpijp, demper en deeltjesfilter controleren
Veren en U-bouten controleren
Stabilisatorstang controleren
Schokdempers achteraan controleren
Bogielift controleren
Luchtvering controleren
Chassisframe en dwarsliggers controleren
Smeersysteem (centrale smering) controleren
Persluchtleidingen en -slangen controleren
Achterwielen controleren
Differentieelsloten controleren
Remmen controleren
Lastafhankelijk remventiel controleren
Testrit
Wielen controleren op montage met juiste aanhaalmoment
Voertuigprestaties controleren
Dikte remvoering vastleggen
Remprestaties op de weg vastleggen
Bedieningselementen controleren

VOORWIELOPHANGING,
STUURINRICHTING
Stofhoezen en speling kogelgewrichten controleren
Verbindingen stuurinrichting controleren

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com
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