
Med förebyggande underhåll på din uppkopplade  
lastbil får den ökad tillgänglighet. Du undviker 
även oväntade kostnader tack vare att repara-
tioner på de dyraste komponenterna inkluderas.  

Få bättre kostnadskontroll nnnnnnnnnnnnnnn 
Genom att förebyggande underhåll görs enligt en  
optimerad serviceplan och alla drivlinereparationer ingår  
får du en bättre kostnadskontroll på din lastbil. 

Du sparar tid och arbete samt håller nere kostnaderna 
eftersom drivlinereparationer och SCR-komponenter  
ingår. Detta ger dig en lastbil med ökad tillgänglighet och 
en lägre total ägandekostnad. 

Alla våra tekniker är certifierade, använder Volvo Original-
delar som är optimerade för din lastbil och har tillgång 
till alla nödvändiga specialverktyg. De gör allt som 
behövs för att säkra tillgängligheten och funktionen och  
detta garanterar att din lastbil är i bästa skick.

Volvo Silveravtal
Förebyggande underhåll, drivlinereparationer och uppkopplad lastbil

  FÖRDELAR:

•  De mest kostsamma reparationerna ingår.

• Emissionskontrollutrustning och slitagedelar 
inkluderas.

•  Ingen självrisk. 

•   Serviceplanering skräddarsydd efter lastbilen och din 
verksamhet. 

• Uppkopplad lastbil och möjlighet till proaktiv 
uppföljning av fordon, system och komponenter.

•  Volvo Action Service.

•  Ökad tillgänglighet. 

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



MOTOR
• Cylinderhuvud, cylinderblock, 

cylinderfoder och tätningar
• Svänghjulskåpa
• Ventilmekanism och ventilkåpa
• Kolvar
• Motortransmission
• Kamaxel
• Vevaxel
• Vevstakar och lager
• Oljepump och oljekylare
• Bränslepump
• Insprutningspump
• Inlopps- och avgasgrenrör
• Volvo Engine Brake/avgasbroms
• Turbokompressor
• Kylare

• Emissionskontrollutrustning
• Kylvätskepump
• Fläkt
• Laddluftkylare
• Motorstyrenhet
• Elektrisk luftförvärmare
• Kraftuttag, motormonterad, ej pump
• Enhetsinsprutare
• Remmar och remspännare
• Slangar

TRANSMISSION
• Växellådshus
• Kopplingshus
• Växellådsstyrenhet (växling)
• Drev, lager och axlar
• Synkroniseringsdelar

• Oljepump och oljekylare
• Tryckplatta
• Kopplingslamell
• Urtrampningslager
• Kopplingscylinder
• Svänghjul
• Växlingsreglage

KRAFTÖVERFÖRING
• Drivaxlar
• Differentialväxel
• Kardanaxel
• Navreduktion
• Differentialspärr
• Fördelningslåda (framhjulsdrift) 

Reparationer drivlina – exempel på innehåll

Förebyggande underhåll – exempel på innehåll

Volvo Truck Corporation
volvotrucks.com

• Byte remspännare, generator
• Byte av generatorborstar eller 

generatorregulator
• Byte av generator
• Byte av 

luftkonditioneringsfilter
• Byte, generatorrem
• Byte av lufttork och 

lufttorkkassett
• Bas och fullservice, inkl 

förebyggande fordonskontroller
• Hyttsmörjning
• Byte av olja, slutväxel
• Byte av motorolja och filter
• Byte av växellådsolja och filter
• Chassismörjning
• Byte av laddningsregulator
• Byte av kylvätska och 

kylvätskefilter
• Byte av drivremsfläkt

• Byte remapännare, fläktrem
• Ventil och enhetsinsprutare, 

justering
• Byte av filter för ventilation av 

bränsletanken
• Byte av filterinsats till 

luftrenare
• Byte av filter för 

vattenavskiljare
• Byte av bränslefilte

• Oljebyte på drivande framaxel  
(i förekommande fall)

• Oljebyte retarder
• Kalibrering av färdskrivare
• Justering av ventiler och 

enhetsinsprutare
Kontroll av åtdragningen av 
hjulmutrar
***  I enlighet med förutbestämt 

serviceschema.

Möjliga avtalstillval
• ADR-kontroll • Hämtning och leverans av fordonet för rutinmässig service, kontroll och besiktning • Underhåll och reparation av ytterligare utrustning • Underhåll och reparation 
av hydraulisk utrustning • Underhåll och reparation av kylutrustning • Underhåll och reparation av bakgavellyft • Service och reparationer utanför normal arbetstid • Hjul- och 
axelinställning, för minskad bränsleförbrukning 

Lokala variationer kan förekomma. Prata med din kontaktperson på Volvo om du vill ha mer information om tillval. Allmänna villkor gäller.


