
С превантивна поддръжка и включени наблюдение в 
реално време и ремонти по камиона, Вие знаете точните 
месечни разходи за Вашия камион.  
Резултатът: безпроблемна собственост и достатъчно 
свободно време, за да се фокусирате върху Вашия бизнес.

Това е чудесно за Вашия камион – и за Вашия бизнес
Благодарение на широката сервизна мрежа и свързаните 
услуги на Volvo, както и на факта, че поддръжката и ремонтите се 
планират и уговарят заедно с Вас, Вие получавате максимална 
производителност без прекъсване.

С услугата „Наблюдение в реално време“ за изправност на критично 
важните системи може да се предвиди потенциална повреда – и да 
се превърне в планирано посещение на сервиза. Посещението може 
да се комбинира и с планираното сервизно обслужване в програмата 
за превантивна поддръжка, за да постигнете минимален престой на 
камиона.

Нашите квалифицирани техници използват само оригинални 
резервни части Volvo и имат достъп до цялото специализирано 
оборудване, инструменти за диагностика и системи от бази данни, 
необходими за поддържането на Вашия камион в движение и на 
разположение за работа.

С договора за сервизно обслужване Volvo Gold имате пълен контрол 
на разходите и спокойствие. С пълното покритие на поддръжката на 
камиона няма неочаквани разходи и не е нужно да се притеснявате 
за непланирани принудителни престои. Ние се ангажираме с всички 
практически неща, а Вие можете да разчитате на надежден и 
икономичен камион с висока ефективност и по-ниски общи разходи 
за притежание.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА:

•	пълно покритие на поддръжката на камиона

•	план за сервизно обслужване, съобразен с Вашите нужди и 
работен график

•	наблюдение в реално време на критични за максималния пробег 
системи

•	диагностика и поддръжка от разстояние

•	Volvo Action Service 

•	оригинални резервни части Volvo и оригинално сервизно 
обслужване – без компромис с качеството

•	максимален пробег

•	камионът винаги е в отлично състояние

•	подобрен контрол на разходите – фиксирана месечна такса за 
цялата поддръжка и ремонти 

•	оптимална остатъчна стойност

•	намалени общи разходи за притежание

•	безпроблемна собственост

Научете повече за всички наши договори за сервизно обслужване: свържете се с Вашия местен сервизен център или посетете volvotrucks.bg  
На следващата страница можете да научите какво е включено в договора за сервизно обслужване Volvo Gold.

Договор за сервизно обслужване Volvo Gold
Наблюдение в реално време, ремонти по камиона и превантивна поддръжка



Volvo Gold Contract
Сервизни договори Volvo

•	 Смяна	на	обтегач	на	
алтернатора

•	 Смяна	на	четките	и	регулатора	
за	зареждане	на	алтернатора

•	 Смяна	на	алтернатора
•	 Смяна	на	филтъра	на	
климатичната	система

•	 Смяна	на	задвижващия	ремък	
на	алтернатора

•	 Смяна	на	дехидратора	и	
филтърната	му	касета

•	 Основно	и	годишно	сервизно	
обслужване,	включително	
превантивни	проверки	на	
превозното	средство

Двигател
•	 Мотовилки	и	лагери
•	 Водна	помпа
•	 Коляно-мотовилков	механизъм
•	 Цилиндрова	глава,	цилиндров	
блок

•	 Цилиндрови	втулки	и	бутала
•	 Електрически	
въздухоподгревател

•	 Електронен	блок	за	управление	
на	двигателя

•	 Вентилатор
•	 Маховик
•	 Корпус	на	маховика
•	 Горивоподаваща	помпа
•	 Горивна	помпа	за	високо	
налягане

•	 Смазване	окачване	на	кабината
•	 Смяна	на	маслото	на	оста
•	 Смяна	на	моторното	масло	и	
филтъра

•	 Смяна	на	маслото	и	филтъра	в	
скоростната	кутия

•	 Смазване	на	шасито
•	 Смяна	на	охлаждащия	агент	
и	филтъра	за	охлаждащ	агент	
(антифриз)

•	 Смяна	на	задвижващия	ремък	на	
вентилатора

•	 Смяна	на	обтегач	на	вентилатора
•	 Смяна	на	филтъра	в	
сервоуправлението

•	 Входящ	и	изходящ	колектори
•	 Маслена	помпа	и	маслен	
охладител

•	 Корпус	на	силоотводните	
валове	(двигател)

•	 Радиатор
•	 Механизъм	за	синхронизация	и	
разпределителен	вал

•	 Турбокомпресор
•	 Горивна	система	Common	rail
•	 Газоразпределителен	
механизъм	и	капак	на	
цилиндровата	глава

•	 Моторна	спирачка/изпускателна	
спирачка	на	Volvo

•	 Смяна	на	филтъра	за	
вентилация	на	резервоара	за	
гориво

•	 Смяна	на	филтърни	вложки	в	
пречиствателя	на	въздух

•	 Смяна	на	филтър	на	водния	
сепаратор

•	 Смяна	на	горивен	филтър
•	 Технически	инспекции
•	 Смяна	на	маслото	на	
задвижвана	предна	ос	(в	
зависимост	от	монтажа)

•	 Смяна	на	маслото	на	главното	
предаване	(в	зависимост	от	
монтажа)

Изпускателна система
•	 Система	за	последваща	обработка	
на	двигателя

•	 Шумозаглушител	и	изпускателни	
тръби

Трансмисия
•	 Цилиндър	на	съединителя
•	 Диск	на	съединителя
•	 Корпус	на	съединителя
•	 Притискателен	диск	на	
съединителя

•	 Окачване	на	трансмисия
•	 Електронен	блок	за	управление	на	
трансмисия

•	 Корпус	на	трансмисия
•	 Предавки,	лагери	и	валове
•	 Скоростен	лост,	контроли	за	смяна	
на	предавката

•	 Смяна	на	маслото	в	ретардера
•	 Калибриране	на	тахограф
•	 Регулиране	на	газо-
разпределителен	механизъм	и	на	
системата	помпа-дюза

•	 Гайки	на	колелата,	проверка	на	
затягането

***		Според	графика	на	предварително	
договорено	сервизно	обслужване.

•	 Маслена	помпа	и	маслен	
охладител

•	 Вилка	за	превключване	на	
предавки

•	 Синхронизатор	на	предавки
•	 Ретардер	на	Volvo

Задвижваща система
•	 Диференциал
•	 Корпус	на	диференциала
•	 Заключване	на	диференциала
•	 Полу-валове
•	 Редукция	на	главината
•	 Задвижващ	вал	и	поддържащи	
лагери

•	 Корпус	на	задната	и	предната	ос
•	 Уплътнения

Превантивна поддръжка***

Ремонти по силовата линия

Ремонти извън силовата линия /дистанционни услуги

Спирачки
•	 Спирачни	клапани	за	ABS/EBS
•	 Блок	за	управление	за	ABS/EBS
•	 Сензори	за	ABS/EBS
•	 Дехидратор
•	 Спирачни	дискове/накладки
•	 Спирачни	барабани/накладки
•	 Спирачни	клапани	и	маркучи

Кабини и интериор
•	 Климатична	система
•	 Окачване	на	кабина
•	 Инструменти	за	контролно	
табло

•	 Дръжки	за	врати
•	 Механизъм	на	седалката	на	
водача

•	 Лафет/прикачно	устройство	за	
ремарке

•	 Регулиране	на	топлината	и	
топлообменник	на	кабината

•	 Огледала	за	обратно	виждане	и	
отопление

•	 Покривен	люк
•	 Тахограф
•	 Стъкло-повдигачи	на	прозорците

Шаси, окачване и управление
•	 Рама
•	 Предно	окачване	
•	 Главини	и	лагери	на	колелата
•	 Задно	окачване	и	боге
•	 Амортисьори
•	 Кормилна	система
•	 Компресор

Електрически компоненти
•	 Система	за	дозиране	на	AdBlue
•	 Алтернатор
•	 Акумулатор
•	 Крушки	и	предпазители
•	 Кабелни	снопове
•	 Електронни	блокове	за	
управление

•	 Електрическо	табло	с	релета	и	
предпазители

•	 Информационна	система
•	 Радио
•	 Релета
•	 SCR	шумозаглушител	
(катализатор)

•	 Стартер
•	 Имобилайзер	на	Volvo
•	 Мотор	на	стъклочистачки
•	 Пера	на	чистачките

Наблюдение от разстояние
•	 Филтърна	касета	за	дехидратор*
•	 Акумулатор	*
•	 Износване	на	спирачни	накладки*
•	 Износване	на	съединителния	
диск*

•	 Работни	часове	на	двигателя
•	 Разход	на	гориво
•	 Брутно	тегло	на	композицията*
•	 Дистанционна	актуализация	на	
софтуера*

•	 Топография*
•	 VAS	на	повикване*
•	 Пробег	на	превозното	средство
•	 Пътни	условия*
•	 Характеристики	онлайн*	
(дистанционно	активиране	на	
функции)

Наблюдение в реално време
С	денонощното	наблюдение	
в	реално	време	помага	да	се	
избегне	непланиран	престой	чрез	
мониторинг	на:
•	 система	за	последваща	
обработка**

•	 горивна	система**
•	 управление	на	захранването**
•	 система	на	двигателя**

*  За FH/FM/FMX
** За FH/FM/FMX  с изключение на LNG

Възможни варианти на договора
•	Обслужване	и	ремонт	извън	нормалното	работно	време	•	Подравняване	на	колела	и	оси	за	намален	разход	на	гориво

Приложими са местни варианти. За подробен списък с варианти, се обърнете към Вашето лице за контакт с Volvo. Прилагат се Общите положения.

Volvo Truck Corporation
volvotrucks.bg


