Volvo blåavtal för släp
FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Optimerat underhåll enligt serviceplan.
Volvos serviceavtal för släp är framtagna för att ge er
maximal tillgänglighet på vägen och låta er fokusera på er
kärnverksamhet. I Blåavtal för Släp ingår förebyggande
underhåll enligt serviceplan. Självklart erbjuder vi även
möjligheten att lägga till olika tillval som t.ex. bakgavellift och
påbyggnad.
Volvos släpavtal är en investering
Genom att teckna ett 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.

HUVUDFÖRDELAR
•

All service på ett ställe

•

Maximal tillgänglighet

•

Optimerat underhåll enligt serviceplan

•

Släpet är alltid i bästa möjliga skick

För mer infomation, tala med din lokala återförsäljare eller besök volvotrucks.se/serviceavtal.

FAKTABLAD

VOLVO BLÅAVTAL FÖR SLÄP

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
Bromsprov

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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)

