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Niebieski: Obsługa zapobiegawcza

Srebrny

Złoty

Co obejmuje Kontrakt Serwisowy Volvo? Niebieski Kontrakt
Serwisowy Volvo obejmuje obsługę zapobiegawczą, która zapewni
utrzymanie Państwa pojazdu w idealnym stanie. Srebrny Kontrakt
Serwisowy Volvo, obejmuje zarówno obsługę zapobiegawczą jak
również naprawy układu napędowego (silnik, skrzynia biegów i ele-
menty przeniesienia napędu). Złoty Kontrakt Volvo obejmuje obsługę
zapobiegawczą oraz naprawy całego pojazdu.

Poniżej znajdą Państwo, dokładne informacje, co obejmuje dany
Kontrakt Serwisowy Volvo.

Podstawowe czynności, które są objęte Niebieskim Kontraktem
Volvo, można rozszerzyć w taki sposób, by odpowiadał on dokładnie
Państwa indywidualnym potrzebom.

Wyszczególnione usługi dodatkowe, znajdą Państwo na końcu
następnej strony.

Smarowanie, sprawdzenie poziomu oleju i płynu
Smarowanie podwozia
Smarowanie kabiny
Sprawdzenie poziomu oleju w poszczególnych komorach i wymiana filtrów
Wymiana oleju silnikowego i filtra
Wymiana oleju przekładniowego i filtra
Wymiana oleju w tylnym moście
Wymiana filtra w układzie wspomagania układu kierowniczego
Sprawdzenie poziomu płynów w poszczególnych komorach
Sprawdzenie osuszacza powietrza

Kabina kierowcy
Sprawdzenie wskaźników świetlnych, informacyjnych i ostrzegawczych
Sprawdzenie kodów błędu poszczególnych urządzeń
Sprawdzenie działania ogrzewacza parkingowego
Sprawdzenie sterowania silnikiem z kabiny
Sprawdzenie dźwigni zwalniacza
Uruchomienie silnika i sprawdzenie elementu rozruchowego
Sprawdzenie ciśnienia rozłączenia i podłączenia w regulatorze ciśnienia
Sprawdzenie działania i stanu sprężarki
Sprawdzenie układu hamulcowego
Sprawdzenie hamulca ręcznego i zaworu odcinającego 
Sprawdzenie układu dźwigni zmiany biegów i pedału sprzęgła
Sprawdzenie podnoszenia osi wleczonej

Elementy zewnętrzne
Sprawdzenie lamp, wycieraczek i spryskiwaczy
Sprawdzenie lusterek wstecznych i reflektorów
Wymiana filtra powietrza układu wentylacji kabiny
Sprawdzenie zbiornika czynnika chłodzącego, skraplacza, przewodów
sztywnych i węży
Sprawdzenie wlotu powietrza i przegrody kierującej
Sprawdzenie mocowania kabiny, układu hydraulicznego, zatrzasków, kraty
wlotu powietrza i odchylania kabiny 
Sprawdzenie akumulatorów – zanieczyszczenia, wycieków, ciężaru
właściwego kwasu akumulatorowego, skrzyni akumulatorowej
Sprawdzenie mocowania akumulatora, połączeń i poziomu elektrolitu
Sprawdzenie zbiornika paliwa
Sprawdzenie separatora wody w układzie paliwowym, odprowadzania
skroplonej wody
Sprawdzenie zużycia opon

Komora silnika
Sprawdzenie wszystkich mocowań
Sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych i kabli
Sprawdzenie pasków napędowych

Sprawdzenie wentylatora schładzacza
Próba ciśnieniowa układu chłodzącego
Sprawdzenie schładzacza czynnika chłodzącego
Sprawdzenie chłodnicy i wentylatora chłodnicy
Sprawdzenie chłodnicy międzystopniowej (intercooler)
Sprawdzenie uszczelnień, węży, przewodów sztywnych i linii
Sprawdzenie szczelności układu wydechowego
Sprawdzenie układu wspomagania kierownicy
Sprawdzenie układu powietrza między wlotem powietrza i układem
turbosprężarki
Sprawdzenie turbosprężarki i regulatora EP
Sprawdzenie sprzęgła pompy wtryskowej
Sprawdzenie szczelności pompy serwomechanizmu, przewodów olejowych
i mechanizmu kierowniczego
Sprawdzenie ekranów akustycznych silnika
Sprawdzenie luzów zaworowych
Sprawdzenie luzu pompowtryskiwaczy

Zawieszenie przednie, mechanizm kierowniczy
Sprawdzenie mieszków ochronnych i luzu przegubów kulistych
Sprawdzenie drążków kierowniczych
Sprawdzenie przednich amortyzatorów
Sprawdzenie łożyska zwrotnicy układu kierowniczego
Sprawdzenie łożysk kół przednich
Sprawdzenie kół przednich

Sprawdzenie pod pojazdem
Sprawdzenie szczelności, luzów łożysk i wentylacji w przedniej osi
napędowej
Sprawdzenie sprzęgła
Sprawdzenie skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej i przystawki odbioru mocy
Sprawdzenie czujnika szybkościomierza i złączki
Sprawdzenie zwalniacza
Sprawdzenie tylnych osi napędowych i zwolnic
Sprawdzenie wałów pędnych
Sprawdzenie rury wydechowej tłumika i filtra pyłów
Sprawdzenie sprężyn i śrub „u-bolt”
Sprawdzenie stabilizatora poprzecznego
Sprawdzenie tylnych amortyzatorów
Sprawdzenie podnoszenia osi wleczonej
Sprawdzenie zawieszenia pneumatycznego
Sprawdzenie ramy podwozia i poprzecznic
Sprawdzenie układu centralnego smarowania (centralne smarowanie)
Sprawdzenie przewodów i węży sprężonego powietrza
Sprawdzenie kół tylnych
Sprawdzenie blokad mechanizmu różnicowego
Sprawdzenie hamulców
Sprawdzenie zaworu pomiaru obciążenia 
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❑ Przegląd rejestracyjny
❑ Naprawy poza normalnymi godzinami pracy
❑ Krajowa pomoc drogowa
❑ Międzynarodowa pomoc drogowa
❑ Zapewnienie czasu naprawy
❑ Wymiana piór wycieraczek, żarówek, bezpieczników

❑ Sprawdzenie/uzupełnienie oleju, czynnika chłodzącego,
ochrony przed zamarzaniem

❑ Przegląd ogrzewania postojowego
❑ Obsługa tylnej windy
❑ Dodatkowa wymiana filtra paliwa i separatora
❑ Smarowanie podwozia między przeglądami

USŁUGI D O DATKOWE (OPCJONALNIE W KONTRAKCIE)

Sprawdzenie według listy Volvo Truck Corporation
Smarowanie podwozia i karoserii
Olej silnikowy
Filtr oleju silnika
Filtr oleju by-pass
Podkładka pod korek miski olejowej
Filtr paliwa
Filtr paliwa wstępny z separatorem wody
Filtr układu chłodzenia
Sprawdzenie dokręcenia nakrętek kół

P R Z E G L Ą D P O D S TA W O W Y :

PRZEGLĄD PEŁNY (ROCZNY):

CZYNNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE:
Płyn chłodzący
Filtr oleju skrzyni biegów
Olej/filtr skrzyni biegów
Olej tylnego mostu
Korek olejowy skrzyni biegów
Regulator napięcia
Zębaty pasek klinowy alternatora
Pasek klinowy wentylatora
Wkład filtra powietrza silnika (wstępny)
Wkład filtra powietrza silnika (wtórny)
Filtr powietrza zbiornika paliwa
Regulacja zaworów i pompowtryskiwaczy

500.000 km / 48 mies.
400.000 km / 36 mies.
400.000 km / 36 mies.
400.000 km / 36 mies.
400.000 km / 36 mies.
200.000 km
500.000 km / 36 mies.
500.000 km / 36 mies.
24 mies.
48 mies.
24 mies.
24 mies.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Sprawdzenie według listy Volvo Truck Corporation
Smarowanie podwozia i karoserii
Olej silnikowy
Filtr oleju silnika
Filtr oleju by-pass
Podkładka pod korek miski olejowej
Filtr paliwa
Filtr paliwa wstępny z separatorem wody
Filtr układu chłodzenia
Sprawdzenie dokręcenia nakrętek kół
Filtr układu wspomagania kierownicy
Filtr osuszacza
Wkład filtra powietrza kabiny
Czynnik antykorozyjny
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