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Z∏oty

Niebieski

NAPRAWY
Silnik
G∏owica cylindrów, blok cylindrów, tuleja cylindrowa i uszczelnienia
Obudowa ko∏a zamachowego
Mechanizm zaworowy i pokrywa zaworów
T∏oki
Mechanizm rozrzàdu
Wa∏ek rozrzàdu
Mechanizm korbowy
Korbowody i ∏o˝yska
Pompa olejowa i ch∏odnica oleju
Pompa paliwowa
Pompa wtryskowa
Kolektor (ssania i wydechu) dolotowy i wydechowy
Hamulec silnikowy/VEB
Turbospr´˝arka do∏adowujàca
Ch∏odnica
Pompa czynnika ch∏odzàcego
Wentylator
Ch∏odnica mi´dzystopniowa (intercooler)
Elektryczny uk∏ad sterowania ECU silnikiem
Elektryczna nagrzewnica wst´pna powietrza 
Obudowa przystawki odbioru mocy/PTO
Powertronic/Geartonic/I-shift
Uk∏ad „turbo-compaund”
Pompowtryskiwacze

Przeniesienie nap´du
Obudowa skrzyni biegów
Obudowa sprz´g∏a
Elektryczny uk∏ad sterowania (ECU) skrzynià biegów
Ko∏a z´bate, ∏o˝yska, wa∏y
Wide∏ki zmiany biegów 
Elementy synchronizujàce
Pompa olejowa i ch∏odnica oleju
Tarcza dociskowa sprz´g∏a

OBS¸UGA ZAPOBIEGAWCZA
Smarowanie, sprawdzenie poziomu oleju i p∏ynu ch∏odzàcego
Smarowanie podwozia
Smarowanie kabiny
Sprawdzenie poziomu oleju w poszczególnych komorach i wymiana filtrów 
Wymiana oleju silnikowego i filtra
Wymiana oleju przek∏adniowego i filtra
Wymiana oleju w tylnym moÊcie
Wymiana filtra w uk∏adzie wspomagania uk∏adu kierowniczego
Sprawdzenie poziomu p∏ynów w poszczególnych komorach
Sprawdzenie osuszacza powietrza

Kabina
Sprawdzenie wskaêników ostrzegawczych i Êwietlnych
Sprawdzenie kodów b∏´du w poszczególnych urzàdzeniach
Sprawdzenie dzia∏ania ogrzewania parkingowego
Sprawdzenie sterowania silnikiem z kabiny
Sprawdzenie dêwigni zwalniacza
Uruchomienie silnika i sprawdzenie elementu rozruchowego
Sprawdzenie ciÊnienia roz∏àczenia i po∏àczenia w regulatorze ciÊnienia
Sprawdzenie dzia∏ania i stanu spr´˝arki
Sprawdzanie uk∏adu hamulcowego
Sprawdzenie hamulca r´cznego i zaworu odcinajàcego
Sprawdzenie uk∏adu dêwigni zmiany biegów i peda∏u sprz´g∏a
Sprawdzenie podnoszenia osi wleczonej
Sprawdzenie zawiasów, ograniczników otwarcia drzwi, zamków i uszczelek

Elementy zewn´trzne
Sprawdzenie lamp, wycieraczek i spryskiwaczy
Sprawdzenie lusterek wstecznych i reflektorów
Wymiana filtra powietrza uk∏adu wentylacji kabiny
Sprawdzenie zbiornika czynnika ch∏odzàcego, skraplacza przewodów 
sztywnych i w´˝y
Sprawdzenie wlotu powietrza i przegrody kierujàcej
Sprawdzenie mocowania kabiny, uk∏adu hydraulicznego, zatrzasków, 
kraty wlotu powietrza i odchylania kabiny
Sprawdzenie akumulatorów – zanieczyszczenie, wycieki, mocowanie 
ci´˝aru w∏aÊciwego i poziomu kwasu akumulatorowego, po∏àczeƒ i 
skrzyni akumulatorowej
Sprawdzenie mocowania akumulatora, po∏àczeƒ i poziomu elektrolitu
Sprawdzenie zbiornika paliwa
Sprawdzenie separatora wody w uk∏adzie paliwa, 
odprowadzania skroplonej wody
Sprawdzenie zu˝ycia opon

SREBRNY KONTRAKT VOLVO

Co zawiera Srebrny Kontrakt Volvo? Niebieski Kontrakt
Volvo obejmuje standardowe przeglàdy i procedury zalecane dla
Twojej ci´˝arówki zgodnie z planem przeglàdów Volvo. Srebrny
Kontrakt Volvo podobnie jak Niebieski Kontrakt Serwisowy
zawiera obs∏ug´ zapobiegawczà pojazdu jak równie˝ dodatkowo
obejmuje w razie potrzeby naprawy uk∏adu nap´dowego oraz
robocizn´ i potrzebne cz´Êci. Z∏oty Kontrakt Volvo pokrywa
wszelkie niezb´dne naprawy ca∏ego pojazdu. 

Poni˝sza tabela pokazuje, co jest zawarte w Srebrnym Kontrak-
cie Serwisowym Volvo. Mo˝na jà rozszerzyç o dodatkowe czyn-
noÊci serwisowe w taki sposób, by odpowiada∏y one dok∏adnie
Twoim potrzebom. Wyszczególnione us∏ugi dodatkowe znajdujà
si´ na dole nast´pnej strony.

JeÊli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj si´
prosz´ z Twoim dealerem. 



Komora silnika
Sprawdzenie wszystkich mocowaƒ
Sprawdzenie wszystkich po∏àczeƒ elektrycznych i kabli
Sprawdzenie pasków nap´dowych
Sprawdzenie wentylatora sch∏adzacza
Próba ciÊnieniowa uk∏adu ch∏odzenia
Sprawdzenie sch∏adzacza czynnika ch∏odzàcego
Sprawdzenie ch∏odnicy i wentylatora ch∏odnicy
Sprawdzenie ch∏odnicy mi´dzystopniowej (intercooler)
Sprawdzenie uszczelnieƒ, w´˝y, przewodów sztywnych i linii
Sprawdzenie szczelnoÊci uk∏adu wydechowego
Sprawdzenie uk∏adu wspomagania kierownicy
Sprawdzenie uk∏adu powietrza mi´dzy wlotem powietrza 
i uk∏adem turbospr´˝arki
Sprawdzenie turbospr´˝arki i regulatora EP
Sprawdzenie sprz´gu pompy wtryskowej
Sprawdzenie szczelnoÊci 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 drà˝ków kierowniczych
Sprawdzenie przednich amortyzatorów
Sprawdzenie ∏o˝yska zwrotnicy uk∏adu kierowniczego

Sprawdzenie ∏o˝ysk kó∏ przednich
Sprawdzenie kó∏ przednich

Sprawdzenie pod pojazdem
Sprawdzenie szczelnoÊci, luzów ∏o˝ysk i wentylacji w przedniej 
osi nap´dowej
Sprawdzenie sprz´g∏a
Sprawdzenie skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej
i przystawki odbioru mocy
Sprawdzenie czujnika szybkoÊciomierza i z∏àczki
Sprawdzenie zwalniacza
Sprawdzenie tylnych osi nap´dowych i zwolnicy
Sprawdzenie wa∏ów p´dnych 
Sprawdzenie rury wydechowej t∏umika i filtru py∏ów
Sprawdzenie spr´˝yn i Êrub „u-bolt”
Sprawdzenie stabilizatora poprzecznego
Sprawdzenie tylnych amortyzatorów
Sprawdzenie podnoszenia osi wleczonej
Sprawdzenie zawieszenia pneumatycznego
Sprawdzenie ramy podwozia i poprzecznic
Sprawdzenie uk∏adu centralnego smarowania (centralne smarowanie)
Sprawdzenie przewodów i w´˝y spr´˝onego powietrza
Sprawdzenie kó∏ tylnych
Sprawdzenie blokad mechanizmu ró˝nicowego
Sprawdzenie hamulców
Sprawdzenie zaworu pomiaru obcià˝enia

www.volvotrucks.com
Volvo Truck Corporation

US¸UGI DODATKOWE (OPCJONALNIE W KONTRAKCIE)
❑ Przeglàd rejestracyjny
❑ Inspekcja w zakresie transportu towarów niebezpiecznych
❑ Dostarczenie/odbiór z warsztatu
❑ Naprawa poza normalnymi godzinami pracy
❑ Krajowa pomoc drogowa
❑ Mi´dzynarodowa pomoc drogowa
❑ Zapewnienie Czasu Naprawy
❑ Wymiana piór wycieraczek ˝arówek, bezpieczników
❑ Sprawdzenie/uzupe∏nienie oleju, czynnika ch∏odzàcego, 

ochrony przed zamarzaniem
❑ Naprawy zainstalowanego, niestandardowego, wyposa˝enia, 

akcesoriów, szyby przedniej, elementów szklanych, itp. 

❑ Przeglàd i naprawa ogrzewania parkingowego
❑ Przeglàd i naprawa zwalniacza
❑ Przeglàd i naprawa przy∏àcza przyczepy/uk∏adu krótkiego

przy∏àcza/mocowania podwieszonego elementu hydraulicznego
❑ Przeglàd i naprawa tylnej windy 
❑ Przeglàd i naprawa urzàdzeƒ hydraulicznych
❑ Przeglàd i naprawa urzàdzeƒ ch∏odniczych
❑ Przeglàd i naprawa dodatkowego wyposa˝enia
❑ Przeglàd i naprawa opon
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