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VÄLITÄMME IHMISISTÄ JA 
YMPÄRISTÖSTÄ

Volvo Euro 6 pakokaasujen 
jälkikäsittelyjärjestelmä täyttää 
tiukimmat päästömääräykset ja 

järjestelmän ylläpidolla päästöt ja 
polttoaineenkulutus pysyvät kurissa 

koko auton käyttöiän ajan.

Volvo jälleenmyyjillä on 
laaja tarjonta Aitoja Volvo 

Tehdaskunnostettuja pakokaasujen 
jälkikäsittelyjärjestelmän osia 

kilpailukykyisillä asennetuilla hinnoilla 
ja kahden vuoden täystakuulla, tutustu 

tarjontaan sivulla 5.
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MÄRKÄAKKU MOOTTORIÖLJYN JA ÖLJYNSUODATTIMIEN VAIHTO

Volvon uuden sukupolven alkuperäisten märkäakkujen itsepurkautuminen 
on vähäinen ja niiden syklikestävyys on erinomainen. Kansirakenne takaa 
vuotamattomuuden ja erittäin vähäisen vedenkulutuksen. Tilailmasin kertoo 
onko akku täytettävä tai ladattava.

170Ah 225Ah

12V EFB Extra -märkäakku 185€ 235€

Volvon alkuperäinen moottoriöljy antaa optimaalisen suojan moottorin 
komponenteille ja varmistaa yhdessä turvallisten ja luotettavien alkupe-
räisten Volvo öljynsuodattimien kanssa huolettomat kilometrit. Moottorille 
räätälöity öljy vähentää myös polttoaineenkulutusta.

Moottoriöljyn ja  
öljynsuodattimien vaihto

D9/11/12/13 
VDS-4.5 280€
D13 Step D 
VDS-5 ODI100 280€ 
D16 
VDS-4.5 295€
Vaihtoon sisältyy öljynsuodattimet (2 x Long Life), hienosuodatin  
(By-pass, tietyt mallit) sekä tiiviste.

varaudu talveen
Volvon kattava talvihuolto
Varmista ajoneuvosi kunto hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä talvipakkasia. 

750€

Talvihuoltopakettiin sisältyy:

Polttonestejärjestelmä
• Polttoainesuodattimien  

uusinta
• Polttonestesäiliön tarkastus  

ja ilmanvaihtosuodattimen 
uusinta

• Polttonesteen siirtopaineen 
tarkastus

Jäähdytys- / lämmitysjärjestelmä
• Pakkaskestävyyden mittaus

• Vuotojen tarkastus
• Raitisilmasuodattimen uusinta
• Lämmityslaitteen 

toimintatarkastus
• Lisälämmittimen 

toimintatarkastus
Moottorin imujärjestelmä

• Moottorin ilmansuodattimen 
uusinta

• Moottorin imuilman sihdin 
tarkastus

• Hehkun toiminnan tarkastus

Paineilmajärjestelmä
• Ilmankuivaimen patruunan  

uusinta ja kalibrointi
• Veden tyhjennys paineilmasäiliöstä

Sähköjärjestelmä
• Akkujen ominaispainomittaus
• Napojen puhdistus ja voitelu
• Akkujen nesteen tarkastus (HD akut)
• Latausjännitteen mittaus
• Valojen ja heijastimien tarkastus ja 

säätö

Muut
• Kytkin- ja jarrunesteen 

vesipitoisuuden mittaus
• Hihnojen ja hihnankiristimien 

tarkastus ja säätö
• Adbluesuodattimen uusinta 

Sisältää työn ja tarvittavat varaosat. 
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AITO VOLVO HUOLTO
Emme tingi laadusta koskaan. Aidon Volvo Huollon takuuna on pätevät mekaanikot, jotka käyttävät ainoastaan Aitoja Volvo Varaosia.  
Näin voimme taata parhaan mahdollisen käyttöasteen Volvo kuorma-autollesi.

PYYHKIJÄNSULKA VALOT

Varmista oma ja muiden turvallisuus vaihtamalla pyyhkijänsulat 
ajoissa. Laadukkaan kumiseoksen, optimoidun sulkateknologian ja 
testatun pitkäikäisen suorituskyvyn ansiosta alkuperäiset pyyh-
kijänsulat takaavat erinomaisen näkyvyyden ja siten paremman 
ajoturvallisuuden.

Pyyhkijänsulka 
FH/FM/FL/FE-mallisarjat 22€

Volvon valot on suunniteltu kestämään korkeat tärinätasot sekä erittäin laajat 
lämpötila- ja suhteellisen kosteuden vaihtelut, joille ne altistuvat odotetun käyttöiän 
aikana. Lisäksi erinomainen liankestävyys suojaa valoja pölyltä ja kosteudelta, mikä 
lisää luotettavuutta. 

FH(4A)/FM(4A)      

Jarrupalat asennettuna/etuakseli
FH/FM-mallisarjat 2006-

350€

MIKSI ALKUPERÄISET JARRUPALAT?

Jarrupalat ovat osa auton jarrujärjestelmää, jonka pää-
tehtävänä on vähentää auton nopeutta ja pysäyttää se. 
Jarrupalojen suunnittelussa on keskitytty turvallisuu-
teen, alhaiseen melutasoon, tärinättömyyteen ja pitkään 
käyttöikään.

OMINAISUUDET EDUT

Keskiuralla varustettu jarrupalan kitkamateriaali 
Volvon tiukan erittelyn mukainen

Estää pyörän ympärillä olevien osien halkeilua ja vauri-
oita. Turvallinen ja huoleton käyttö optimaalisilla käyt-
tökustannuksilla

Taustalevyn ja kitkamateriaalin välillä on käytetty vah-
vaa mekaanista kiinnitystä (katso poikkileikkausku-
vaa), jota tuetaan lisäksi erikoisliimalla

Maksimaalinen mekaaninen lujuus, joka estää 
kitamateriaalin irtoamisen kaikissa tilanteissa

Materiaalit on valittu siten, että jarrupalan ja -levyn 
kuluminen on mahdollisen vähäinen eri lämpötiloissa

Parempi käyttöaste jarruosien kestävyyden takia

Jarrupalan taustalevy on suunniteltu jarrusatulan 
mukaan

Lyhentää korjausaikaa ja parantaa käyttöastetta

Ei jarrujen häipymistä Ylläpitää jarrutehon ja takaa turvallisen jarrutuksen

Ei sisällä asbestia tai lyijyä eikä muita ympäristölle 
vaarallisia aineita

Minimoi ympäristöön kohdistuvaa vaikutusta

Laaja käyttölämpötila-alue ja erityisen erinomaiset 
ominaisuudet korkeassa lämpötilassa

Toimii jopa +70 °C asteen lämpötilassa

HUOLTO

Jarrupalojen vaihdon yhteydessä tarkastetaan jarrujärjestelmän muiden osien, kuten jarrulevyjen, jarrusatu-
loiden ja jarruletkujen kunto ja asianmukainen toiminta. Jos jarrulevyn paksuus on alle 42 mm, se on vaih-
dettava jarrupalojen vaihdon yhteydessä. Jarrupalojen asennuksen yhteydessä jarrupalat myös säädetään 
Volvon ohjeistuksen mukaisesti jarrujärjestelmän täyden toiminnan varmistamiseksi.

Ajovalo H7 

410€
Ajovalo Xenon

980€
Sumu-/lisävalo

130€
Polttimot sisältyvät hintaan.

LED-takavalo  
Rekisterikilvenvalolla tai 
peruutussummerilla/ilman

340€
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ESIMERKKEJÄ VOLVON TEHDASKUNNOSTETTUJEN OSIEN LAAJASTA TARJONNASTA

Tutustu Volvon tehdaskunnostusprosessiin Volvo  
Trucks Suomen YouTube -kanavassa  
Volvo Trucks: Miten palautetut rungot saavat uuden  
elämän Volvon tehdaskunnostettuina osina

MOOTTORI
Moottori täydellinen 
Puolimoottori 
Sylinterikansi 
Kampiakseli 
Polttoainepumppu 
Yksikkösumutin 
Turboahdin 
Hiukkassuodatin (DPF) 
NOx-anturi 
AdBlue-pumppu 
Äänenvaimennin
Jäähdytin 

Ahtoilmanjäähdytin 
Jäähdytysnestepumppu 
Moottorin ohjausyksikkö

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
Laturi 
Käynnistysmoottori

JARRUT
Jarrusatula 
Paineilmakompressori 
Jarrusylinteri 
Ilmankuivain 
Modulaattori

OHJAUS 
Ohjausvaihde

VAIHTEISTO
Vaihteisto täydellinen 
Perusvaihteisto 
Perusvaihteisto lyhyt 
Hallintakotelo 
Kytkinsarja 
Kytkinsylinteri

VETOAKSELI 
Tasauspyörästö

*Hinta edellyttää vanhan osan palautuksen Volvolle, palautettavan osan EI tarvitse olla alkuperäisosa 

PAINEILMAKOMPRESSORI ASENNETTUNA YKSIKKÖSUMUTTIMET JA HOLKIT ASENNETTUNA

Kompressori on paineilmajärjestelmän 
sydän. Se on suunniteltu vastaamaan auton 
kaikkiin ilmantuottotarpeisiin tilanteesta 
riippumatta ja sen toiminta on optimoitu 
paineilmajärjestelmän suorituskyvyn ja 
polttoaineenkulutuksen näkökulmasta.

Hintaesimerkkejä:
Tehdaskunnostettu paineilma- 
kompressori asennettuna*

FH12/16, FM7/9/10/12

alk. 1195€
FH(4)/FM(4)

alk. 1465€

Yksikkösumuttimet kuluvat käytössä vaativien työskentelyolosuhteiden takia 
ja ne kannattaa vaihtaa ajoissa moottorin suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja 
polttoaineenkulutuksen minimoimiseksi.

Hintaesimerkki:
Tehdaskunnostetut yksikkösumuttimet* ja uudet holkit asennettuna

D12A/C/D, D13A/C/D, D16C/E/G   alk. 4600€
Työhön sisältyy toiminta- ja tiiviystarkastus lämmityskäytön jälkeen. 
Venttiilikotelon tiivisteiden vaihto tarvittaessa tai mikäli asiakas niin haluaa 
(veloitetaan erikseen).

AIDOT VOLVO TEHDASKUNNOSTETUT
Aidot Volvo Tehdaskunnostetut osat valmistetaan alkuperäispiirustuksia noudattaen ja ne täyttävät täsmälleen samat laatu-
vaatimukset kuin uudet vastaavat osat. Tehdaskunnostetuilla osilla on 2 vuoden takuu asennettaessa osat Volvo korjaamolla. 
Myönnämme myös saman takuun työlle. Vastaamme lisäksi asentamiemme tehdaskunnostettujen osien mahdollisista 
seurannaisvaurioista Aidoille Volvo Varaosille tehdaskunnostettujen osien takuuaikana.
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TEHDASKUNNOSTETUT OSAT ASENNETTUNA FH(4A)/FM(4A) EURO 6*

KATALYSAATTORI 
(SCR)

HIUKKASSUODATIN
(tehdaspuhdistettu)

NOX-ANTURI ADBLUE-PUMPPU ADBLUE-SUUTIN

4600€
Ei sis. hiukkassuodatinta.

alk. 865€
Sis. v-kiristimet, tiivisteet ja 

parametrien nollauksen.

495€ 2800€ 410€
Tehdaskunnostettujen osien autokohtainen saatavuus voi vaihdella. Mahdollisesti tarvittavat lisäosat veloitetaan erikseen.

*Hinta edellyttää vanhan osan palautuksen Volvolle, palautettavan osan EI tarvitse olla alkuperäisosa 

PÄÄSTÖT KURIIN LUONTOYSTÄVÄLLISESTI  
LAADUSTA JA TAKUUSTA TINKIMÄTTÄ

Alkuperäinen Volvo Euro 6  
pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä

Suunniteltu suojelemaan terveyttämme ja ympä-
ristöämme, Volvon pakokaasujen jälkikäsittelyjär-
jestelmä voidaan pitää puhdistusprosessijärjestel-
mänä, jossa pakokaasujen haitalliset komponentit 
muunnetaan vaarattomaksi typeksi ja vesihöy-
ryksi ennen kuin ne päästetään ilmaan. Samalla 

kun päästöt pysyvät lähellä nollaa, järjestelmä 
pitää melun ja polttoaineenkulutuksen alhaisena. 
Euro 6:n myötä typpioksidipäästöt vähenevät yli 
80% ja hiukkaspäästöt 50 % verrattuna Euro 5 
-päästömääräyksiin.

Volvolla on erittäin laaja tarjonta tehdaskunnostet-
tuja pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän osia. 
Tehdaskunnostus antaa järjestelmän osille uuden 
elämän laadusta ja takuusta tinkimättä, samalla 
kuluu myös vähemmän energiaa ja luonnonvaroja 
verrattuna uusien osien tuotantoon.
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VOLVO LISÄVARUSTEET

Tyylikkäät ja käytännölliset EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön mukaiset Volvon alkuperäiset ilmanohjaimet ehkäisevät tehokkaasti tuulen ja sateen 
pääsyn ohjaamoon heikentämättä näkyvyyttä. Volvon alkuperäiset kuraantumissuojat taas pitävät auton kyljet puhtaina.

Kuraantumissuojat  
ohjaamon sivuille
• Pitää ohjaamon sivut ja ovenkahvat 

puhtaina
• Helppo asentaa
• Maalattavissa ohjaamon värisiksi
• Sarja sisältää kuraantumissuojat 

vasemmalle ja oikealle puolelle

FH/FM-mallisarjat 2006-

175€

Ilmanohjaimet  
sivuikkunoihin

• Integroitu rakenne
• Vedoton tuuletus
• Toimitetaan valmiina 

autokohtaisena sarjana,  
helppo asentaa

• EU:n tyyppihyväksyntä- 
lainsäädännön mukaiset

Euro 4-, 5- ja 6- autot 

130€
VOLVO LEIKKIAUTOT

Dickie Toysin valmistamilla Volvo leikkiautoilla perheen nuorimmat voivat tutustua hauskasti hyötyajoneuvojen jännittävään maailmaan.

Volvo Happy FMX -leikkiautot ovat ihanteelliset motoristen taitojen har-
joitteluun sekä väri- ja muotomaailmaan tutustumiseen. Lapsiystävällisesti 
muotoiltu tuote löytyy kippi-, jäte- ja betoniautona.

Volvo Happy FMX
• Pituus 13 cm
• Kevyesti rullaavat pyörät
• Liikkuvat osat
• Valo- ja äänitehosteet, paristot 2 x 1,5V-LR44 (sisältyvät)
• Ikäsuositus 1-3 v

Kerää ja kierrätä kestävillä kitkakäyttöisillä Volvo City -leikkiautoilla. 
Liikkuvat osat ja yksityiskohdat mahdollistavat hauskan ja realistisen leik-
kikokemuksen perheen nuorimmalle väelle. Tuote löytyy kierrätys-, jäte- ja 
betoniautona.

Volvo City
• Pituus 23 cm
• Kitkakäyttöinen
• Liikkuvat osat
• Ikäsuositus 3+ 

TRUCK SHOP
Laadukkaat tuotteet myymälästä

6€ 10€



VOLVO TRUCKS OHEISTUOTTEET
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pidä klassikkosi 
KLASSIKKONA.

VOLVO CLASSIC VARAOSAT 
Samat alkuperäisosat mutta 
entistä edullisemmin! 

Volvo Classic Varaosat varmista-
vat vanhempien Volvo kuorma-
automallien suorituskyvyn ja 
tuottavuuden.

Huipputarjoukseen on valittu yli 
4 400 alkuperäisosaa, joiden 
viimeisestä tehdasasennuksesta 
on kulunut vähintään 5 vuotta.

Volvon asentamilla Classic 
Varaosilla on 2 vuoden täysta-
kuu, koska ne ovat Aitoja Volvo 
Varaosia. Sinä saat laatua, suju-
via kuljetuksia ja mielenrauhaa.

Kysy lisää Volvo jälleenmyyjältäsi 
tai lue lisää volvotrucks.fi

Käy tutustumassa Volvo Trucksin laajaan 
oheistuotevalikoimaan osoitteessa  
https://merchandise.volvotrucks.com

Tuotteet voit tilata ja noutaa omalta jälleenmyyjältäsi.



VOLVO KORJAAMOT SUOMESSA
SUOMEN KATTAVIN KORJAAMOVERKOSTO

Volvo korjaamoja 27 paikkakunnalla Raaseporista 
Rovaniemelle ja Vaasasta Joensuuhun. Sinua palvelee 
verkostossa n. 400 merkkikoulutettua mekaanikkoa.

AIDOT VOLVO VARAOSAT

Varaosat sopivat 100-prosenttisesti sinun Volvoosi. Meillä 
on yli 100 000 varaosaa varastossa, joka takaa, että oikea 
osa on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Aito Volvo Huolto 
tarjoaa aina parasta huoltoa ja korjausta Volvollesi. Sen 
takaavat merkkikoulutetut mekaanikkomme, Volvon erikois-
työkalut ja alkuperäiset varaosat.

LAAJA PALVELUTARJONTA

Huoltosopimukset, rahoitus, Volvo Connect, kuljettaja-
koulutus ja Fuel Advice, vuokra-autopalvelu ja paljon  
muuta.

VOLVO ACTION SERVICE

Olemme aina lähellä antamassa apua, jos jotain 
odottamatonta sattuu. Soitto vain numeroomme  
0800 113 202, niin autamme sinua välittömästi. 

Hinnat voimassa 31.12.2022 asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Osa tuotteista voi olla jälleenmyyjille tilaustuotteita.  
Alv. 0%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin emmekä vastaa mahdollisista virheistä tiedoissa. 

Osoitelähde: Liikenneasioiden rekisteri, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM,  
puh. 029 534 5000 (Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki) sekä jälleenmyy-
jän ja Volvo Finland Ab:n asiakastietorekisteri

Auto-Kilta Trucks Oy 
Lappeenranta

Terminaalinkatu 27, 
53420 Lappeenranta

020 154 5810

AUTO-KILTATRUCKS
Ja teet  parempaa  tu l os ta

Auto-Kilta Trucks Oy 
Savonlinna

Taitajantie 8, 
57100 Savonlinna

020 154 5876


