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Podane ceny są cenami rekomendowanymi netto. Części dostępne są w Autoryzowanych Serwisach Volvo Trucks na terenie Polski, do dnia 31.12.2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty
w rozumieniu prawa, a wszelkie zawarte w niej dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczną ofertę przedstawia Doradca Serwisowy Autoryzowanego Serwisu Volvo Trucks. Wszystkie teksty, zdjęcia, ilustracje oraz
grafiki podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim i innym ustawom o ochronie własności intelektualnej.

Z dniem 1 września 2019 roku Pakiety Serwisowe oferowane Klientom naszych serwisów podzielono na dwie grupy asortymentowe.

dla pojazdów
z roku 2016 i starszych

dla pojazdów
z roku 2013 i starszych

 Pompy paliwa
 Rozruszniki
 Alternatory
 Napinacze alternatora
 Napinacze wentylatora
 Paski klinowe alternatora
 Paski klinowe wentylatora
 Bębny hamulcowe + okładziny
 Okładziny hamulcowe
 Siłowniki hamulcowe
 Chłodnice
 Drążki kierownicze
 Filtry powietrza
 Katalizatory SCR
 Osuszacze powietrza
 Pompy paliwa
 Przeguby kulowe
 Sworznie zwrotnicy
 Turbosprężarki

 Amortyzatory 
 Czujnik NOx
 Klocki hamulcowe
 Tarcze hamulcowe
 Sprzęgła
 Miechy zawieszenia
 Poduszki zawieszenia
 Pompy Adblue
 Pompy cieczy chłodzącej
 Pompowtryskiwacze 
 Tulejki pompowtryskiwaczy
 Sprężarki powietrza
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Kluczem do trwałości i niezawodności akumulatora jest jego częste ładowanie i prawidłowa obsługa. Pamiętaj, że z powodu niskich temperatur pojemność
akumulatorów w czasie zimy maleje. Możesz zadbać o swój pojazd wymieniając stary akumulator na nowy z pomocą naszych pakietów. Teraz do każdego pakietu
dorzucamy głośnik Bluetooth.



Wyłączony silnik to prawdziwe wyzwanie dla akumulatora. Odbiorniki i systemy potrzebują

zasilania, gdy zostanie zużyta zbyt duża ilość energii, może nie udać się uruchomić samochodu

ciężarowego. Ryzyko można ograniczyć, postępując według pięciu poniższych zaleceń.

ZWRACAJ UWAGĘ NA WSKAŹNIKI  
STANU AKUMULATORA

CZĘSTO ŁADUJ AKUMULATOR SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ
ZWRACAJ NA AKUMULATOR ZIMĄ

Spadek temperatury z +20 do –18°C
powoduje zmniejszenie pojemności
akumulatora o 50%. Zwracaj
szczególną uwagę na stan
akumulatora i obsługę
zapobiegawczą odbiorników energii
elektrycznej, gdy pojazd nie jest
używany.

W CZASIE POSTOJÓW WYBIERAJ  
ODPOWIEDNI TRYB POJAZDU:

• Tryb Parking jest zawsze preferowany,
jeśli nie jest konieczne aktywne
korzystanie z urządzeń kabiny

• Jeśli konieczne jest korzystanie
z urządzeń kabiny, używaj trybu Living,
ale włącz natychmiast tryb Parking, gdy
przestaniesz z nich korzystać

• Tryb Accessory daje większe możliwości
korzystania z urządzeń kabiny, ale
korzystaj z niego
w minimalnym stopniu, aby nie
rozładować akumulatorów

• Pamiętaj o oszczędnym postępowaniu
i wyłączaj zbędne odbiorniki!

WYŁĄCZAJ ZBĘDNE
ODBIORNIKI

Wszystko, poczynając od lodówki po
ładowanie telefonu komórkowego,
powoduje rozładowywanie
akumulatora, gdy silnik jest
wyłączony. Rozsądnie korzystaj
z odbiorników energii elektrycznej,
szczególnie podczas długich
postojów.

Akumulator należy ładować do
pełna co najmniej raz na trzy
tygodnie. Najlepiej robić to przy
każdej możliwej okazji, na
przykład podczas zatrzymania się
na noc lub w czasie przerw
weekendowych. Naładowany do
pełna akumulator powoduje
zmniejszenie zużycia paliwa
i zwiększa niezawodność pojazdu.

Na desce rozdzielczej jest
wyświetlany stan akumulatora,
bieżące wykorzystanie i
powiadomienia. Zwracaj na nie
uwagę i postępuj według tych rad
– przedłużysz w ten sposób
żywotność akumulatora.



Zadbaj o układ paliwowy Twojego pojazdu. Niska temperatura działa bardzo niekorzystnie na zużycie paliwa. Zapchany filtr w Twoim pojeździe
może spowodować nieplanowany przestój. Wymień filtr paliwa oraz dokonaj przeglądu układu paliwowego korzystając z naszych pakietów.
Dostępnych teraz w doskonałych cenach. Do każdego z pakietów dorzucamy samouszczelniającą się butelkę Hugo z izolacją próżniowo-
miedzianą!
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Filtr DPF jest ostatnim podzespołem układu
oczyszczania spalin. Wadliwe działanie pozostałych
podzespołów może negatywnie wpływać na jego
sprawność i żywotność.

1. Regeneracja pasywna - następuje samoczynnie
podczas normalnej eksploatacji pojazdu, gdy
temperatura spalin osiąga odpowiednią wartość.
W filtrze zachodzi wówczas szereg reakcji
termochemicznych w wyniku których sadza
zostaje zneutralizowana.

2. Regeneracja aktywna - inicjowana jest w sytuacji
gdy nie zostaną osiągnięte odpowiednie warunki
do przeprowadzenia procesu regeneracji.
Procedura ma za zadanie zwiększyć temperaturę
spalin. Regeneracja trwa około godziny i nie może
zostać przerwana. Rodzaj i częstotliwość
wymaganej regeneracji zależą od warunków
w jakich pojazd jest użytkowany.

3. Regeneracja wymuszona - filtr cząstek stałych
Volvo Trucks jest zaprojektowany w taki sposób,
aby pochłaniał ponad 95% emitowanych cząstek.
Zapewnia właściwe ciśnienie zwrotne,
gwarantując prawidłowe funkcjonowanie silnika.
Budowa filtra pozwala na zatrzymanie drobnych
cząstek obecnych w spalinach. Mała ilość cząstek
zatrzymanych w filtrze to popiół, który nie może
zostać utleniony. Obsługa filtra jest konieczna ze
względu na akumulację popiołu w czasie. Brak
odpowiedniej obsługi może powodować wzrostu
zużycia paliwa i ograniczenie mocy silnika, co
ostatecznie prowadzi do wzrostu kosztów
i przestoju pojazdu.

Tak jak filtr powietrza lub filtr oleju muszą być
wymieniane, aby się nie zatykały, tak filtr DPF musi
być poddany niezbędnej konserwacji.

Obsługa filtra DPF jest
uwzględniona w harmonogramie
przeglądów i musi być

przestrzegana. Zużycie filtra DPF zależy od
sposobu użytkowania pojazdu i częstotliwości
regeneracji, dlatego wymiana filtra może być
konieczna wcześniej, niż wyznaczony
w harmonogramie termin.

Filtr cząstek stałych (DPF) jest najskuteczniejszą technologią redukcji emisji cząstek stałych. Umożliwia ograniczenie szkodliwego wpływu
produktów spalania emitowanych przez pojazd. Filtr DPF chroni nie tylko środowisko, ale również nasze zdrowie. Ceramiczny wkład filtra cząstek
stałych składa się z wielu kanalików powleczonych warstwą katalityczną. Naprzemiennie zaślepione kanaliki wymuszają przepływ gazów przez
ich ściany, dzięki czemu szkodliwe cząstki zostają zatrzymane we wnętrzu filtra DPF.
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AUTORYZOWANE 
SERWISY VOLVOTRUCKS

CENTRUM VOLVO GROUP TRUCK

Karski

Kielce

Młochów

Szczec in

Zielona Góra

Długołęka  

Pietrzykowice

Dąbrowa  
k/Opola

Rzgów

Świętochłowice

Skawina
Sędziszów Młp.

Siedlce

Karpin

Kutno

Nowa Wieś

Tarnowo Podgórne
Słubice

Olsztyn

Pruszcz Gdański
Sycewice

Świdnik

Pszczyna

Pilzno

Tykocin  
Jeżewo Białystok

Radom

Suwałki

Bełk

BEŁK

TMiK TOMASZ DZIDA 

44-230 Bełk
ul. Główna 2
tel.: +48 32 661 83 00

BIAŁYSTOK
EURO-BIAL

15-197 Białystok

ul. Komunalna 4 B
tel.: +48 85 676 80 00

DĄBROWA K/OPOLA  
VOLVO GROUP  
TRUCK CENTER
49-120 Dąbrowa
ul. Kamienna 1
tel.: +48 77 457 60 23

DŁUGOŁĘKA  
VOLVO GROUP 
TRUCK CENTER
55-095 Mirków
ul: Wrocławska 34
tel.: +48 71 399 63 18

JEŻEWO STARE
EURO-BIAL
16-080 Tykocin
Jeżewo Stare 5
tel.: +48 85 718 11 81

KARPIN K/WARSZAWY
INTRUCK
05-252 Dąbrówka

ul. Białostocka 8, Karpin

tel.: +48 22 811 02 37

KARSKI K/OSTROWA  
WIELKOPOLSKIEGO  
NIJHOF WASSINK
63-410 Karski
ul. Polna 1
tel.: +48 24 357 05 00

KIELCE
TANDEM TRUCKS
25-672 Kielce
ul. Transportowców 16
tel.: +48 41 343 5727

KUTNO
NIJHOF WASSINK
99-300 Kutno
ul. Holenderska 3
tel.: +48 24 357 01 10

MŁOCHÓW K/WARSZAWY
VOLVO GROUP 
TRUCK CENTER
05-831 Młochów
Aleja Katowicka 215
tel.: +48 22 383 47 00

NOWA WIEŚ WIELKA  
K/BYDGOSZCZY  
NIJHOF WASSINK
86-060 Nowa Wieś Wielka
ul. Zakładowa 1
tel.: +48 24 357 02 00

OLSZTYN
ALDO
10-434 Olsztyn
ul. Kołobrzeska 54
tel.: +48 89 539 90 15

PIETRZYKOWICE
VOLVO GROUP 
TRUCK CENTER
55-080 Pietrzykowice
ul. Fabryczna 28
tel.: +48 71 758 22 02

PILZNO
OMEGA TRUCK CENTER
39-220 Pilzno
ul: Kraszewskiego 44
tel.: +48 14 670 71 12

PRUSZCZ GDAŃSKI  
VOLVO GROUP  
TRUCK CENTER
83-000 Pruszcz Gdański
Będzieszyn 101
tel.: +48 58 629 88 33

PSZCZYNA
TMiK TOMASZ DZIDA

43-200 Pszczyna ul. Gen. 
Hallera 17
tel.: +48 32 449 36 00

RADOM
INTRUCK
26-600 Radom
ul. Kielecka 118
tel.: +48 48 360 98 08

RZESZÓW
EUROCOMPLEX TRUCKS

39-120 Sędziszów Młp.  

ul. Olchowa 211 D
tel.: +48 17 221 26 30

RZGÓW K/ŁODZI
NIJHOF WASSINK
95-030Rzgów
ul. Krasickiego 1
tel.: +48 24 357 04 00

SIEDLCE
VOLVO GROUP 
TRUCK CENTER
08-110 Siedlce
ul. Strzalińska 6
tel.: +48 25 794 14 20

SKAWINA K/KRAKOWA
VOLVO GROUP 
TRUCK CENTER
32-050 Skawina
ul. Szwedska 9
tel.: +48 12 376 65 00

SŁUBICE
SERWISY JÓZEF SKRZYPA
69-100 Słubice
Osiedle Przemysłowe 14
tel.: +48 68 341 30 52

STYRZYNIEC
ETMUS
21-500 Biała Podlaska
ul. Sadowa 2
tel.: +48 83343 20 20

SUWAŁKI
GAB-TRANS JÓZEF GABER
16-400 Suwałki
ul: Raczkowska 167
tel.: +48 87 565 94 50

SYCEWICE
SERWISY JÓZEF SKRZYPA
76-256 Sycewice
ul. Słupska 25
tel.: +48 59 811 18 11

SZCZECIN
SERWISY JÓZEF SKRZYPA

70-812 Szczecin  

ul. Pomorska 48 A
tel.: +48 91 469 12 26

ŚWIDNIK K/LUBLINA
VOLVO GROUP 
TRUCK CENTER
21-040 Świdnik
Kalinówka 73A
tel.: +48 81 710 40 70

ŚWIĘTOCHŁOWICE
VOLVO GROUP 
TRUCK CENTER

41-605 Świętochłowice

ul. Chorzowska 134B  

tel.: +48 32 349 26 00

TYKOCIN 
TT-THERMO KING
16-080 Tykocin
Jeżewo Stare 1

TARNOWO PODGÓRNE K/POZNANIA
NIJHOF WASSINK
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Krucza 2
tel.: +48 24 357 03 00

ZIELONA GÓRA
SERWISY JÓZEF SKRZYPA
65-127 Zielona Góra
ul. Kostrzyńska 1
tel.: +48 68 451 71 81

Styrzyniec


