INFORMATIEBLAD
Volvo Blue-contract

Preventief onderhoud en onderhoudsschema
Het Volvo Blue contract zorgt middels een vooraf overeengekomen
onderhoudsschema voor al het preventieve onderhoud van uw
Volvo. Zo bent u gegarandeert van een optimaal onderhouden truck
en kunt u de winstgevendheid van uw bedrijf verhogen.

Toegevoegde waarde voor uw truck – en voor uw bedrijf
Al het onderhoud wordt verricht wanneer het u schikt, volgens een
vooraf overeengekomen schema, zodat uw bedrijfswerkzaamheden
zo min mogelijk worden verstoord.
Onze monteurs zijn getraind, gebruiken originele Volvo-onderdelen en
beschikken over alle vereiste speciale gereedschappen. Zij voeren de
werkzaamheden uit die vereist zijn om beschikbaarheid en
functionaliteit te verzekeren, zodat u zeker weet dat uw truck in
optimale staat verkeert wanneer deze de werkplaats verlaat.

Voor u bespaart dit tijd en moeite. Ook krijgt u een betere controle
over de kosten – en lagere totale eigendomskosten doordat de truck
met minder problemen en met minder ongeplande uitval rijdt.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Ontzorging in planning en administratie
Lagere eigendomskosten
Uw truck is altijd in topconditie
Verbeterde beschikbaarheid

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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PREVENTIEF ONDERHOUD
CONTROLE VAN SMERING, OLIE- EN
VLOEISTOFNIVEAUS
Chassissmering
Cabinesmering
Olieniveau in verschillende compartimenten controleren,
filters vervangen
Motorolie verversen en filter vervangen
Versnellingsbakolie verversen en filter vervangen
Achterasolie verversen
Filter stuurbekrachtigingssysteem vervangen
Vloeistofniveaus controleren
Luchtdrogercassette controleren en vervangen

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 en conditie compressor controleren
Remsysteem controleren
Parkeerrem en blokkeerklep 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, brandstoffilter vervangen
Waterafscheider brandstofsysteem controleren,
condenswater aftappen, filter vervangen
Bandenslijtage controleren

PREVENTIEF ONDERHOUD
Motorrem controleren
Schakelmechanisme en koppelingspedaal controleren
Bogielift controleren
Scharnieren, sloten en afdichtstrippen controleren

MOTORRUIMTE
Bevestigingen controleren
Alle elektrische aansluitingen en bedrading controleren
Aandrijfriemen controleren en vervangen
Riemspanners controleren en vervangen
Koelvloeistof controleren en vervangen
Radiateur en radiateurventilator controleren
Intercooler controleren
Afdichtingen, slangen en leidingen controleren/reinigen
Uitlaatsysteem controleren op lekkage
Stuurbekrachtigingssysteem controleren
Luchtpijp tussen luchtinlaat en turbocompressor
controleren Aansluitingen van servopomp, olieleidingen en
stuurhuis controleren
Inkapseling motor controleren
Klepspeling controleren (indien van toepassing)
Speling injectoren controleren (indien van toepassing)

Stuuraslager controleren
Voorwiellagers controleren
Voorwielen controleren

CONTROLES AAN DE ONDERZIJDE VAN
DE TRUCK
Bevestiging, lagerspeling en ventilatie van aangedreven
vooras controleren (indien aanwezig)
Koppeling controleren/dikte vastleggen
Versnellingsbak, verdeelbak en PTO controleren
Snelheidsmetersensor en kruiskoppeling controleren
Retarder controleren
Achteras en naafreductie controleren
Cardanassen controleren
Uitlaatpijp en demper controleren
DPF deeltjesfilter controleren en vervangen
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
Remmen controleren
Dikte remvoering vastleggen
Testrit
Bedieningselementen controleren

VOORWIELOPHANGING,
STUURINRICHTING
Stofhoezen en speling kogelgewrichten controleren
Verbindingen stuurinrichting controleren
Schokdempers vooraan controleren

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com

DUT 2015-12-16 Version 01

2(2)

