Volvo blåavtal för släp
Förebyggande underhåll

Med vårt serviceavtal för hela ekipaget så kan förebyggande underhåll och service utföras vid ett och samma
tillfälle hos din Volvoåterförsäljare. Färre stopp innebär att
tiden på vägen maximeras och tiden i verkstaden utnyttjas
mer effektivt.

Volvos släpavtal är en investering bbbbbbbbbbbbb
Genom att teckna ett Volvo Blåavtal för Släp kan underhåll av dina släp och lastbilar samordnas. Detta möjliggör
effektivare planering, högre tillgänglighet och även
ett säkrare fordon. Dessutom får du en fast månadskostnad vilket ger dig god kostnadskontroll, mindre
administration och en bättre överblick över din
verksamhet. Med Volvos släpavtal får du en partner som
tar ansvar för hela ekipaget.

FÖRDELAR:

• All service på ett ställe.
• Tryggt ägande till en fast månadskostnad.
• Optimerat underhåll enligt serviceplan.

• Hela ekipaget är alltid i bästa möjliga skick.

• Ökad tillgänglighet

Läs mer om våra serviceavtal: Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare eller besök volvotrucks.se/serviceavtal.
Se vad som ingår i Volvo Blåavtal för släp på baksidan.

Förebyggande underhåll
Upphänging/styrning
•
Kontroll av damasker och spel för kulleder
•
Kontroll av styrledsystem
Belysning
•
Kontroll av belysning
Kontroll under fordonet
•
Kontroll av fjädrar och fjäderkrampor
•
Kontroll av krängningshämmare
•
Kontroll av bakre stötdämpare
•
Kontroll av axellyft
•
Kontroll av luftfjädring
•
Kontroll av chassiram och tvärbalkar
•
Kontroll broms
•
Kontroll av lastkännande ventil
•
Kontroll bromsbelägg

Kontroll av broms
•
Bromsskivor/bromsbelägg
•
Bromstrummor/ bromsbelägg
•
Bromsventiler
•
Bromsslang
•
Lastkännande ventil
•
ABS-styrenhet/EBS-styrenhet
•
ABS-bromsventiler/EBS-bromsventiler
•
ABS-givare/EBS-givare
•
Bromsklockor
Kontroll av chassi, fjädrar,
stötdämpare och hjul
•
Axelfästen
•
Luftfjädring
•
Magnetventiler och nivåventiler
•
Luftrör
•
Stötdämpare
•
Luftbälgar
•
Nav och hjullager/tätningar

Volvo Truck Corporation
volvotrucks.com

Smörjning
•
Chassismörjning enligt
tillverkarens rekommendationer
Exempel på tillval
•
Kontrollbesiktning
•
Reparation och underhåll
bakgavellift
•
Reparation och underhåll
draganordning
•
ADR-besiktning
•
Påbyggnad
(T.ex. skåp eller tipp)

