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AITO VOLVO HUOLTo - syksy 2021
VOLVO CLASSIC VARAOSAT 
Samat alkuperäisosat mutta 
entistä edullisemmin! 

Volvo Classic Varaosat varmis-
tavat 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, sujuvia 
kuljetuksia ja mielenrauhaa.

Kysy lisää Volvo jälleenmyyjältäsi  
tai lue lisää volvotrucks.fi

pidä klassikkosi 
KLASSIKKONA.
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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 -akku 175€ 220€
 

EFB EXTRA-AKKUPOLTTIMOT

Volvon HD-polttimot kestävät suuriakin värinöitä, jolloin käyttöikä on jopa 
tupla verrattuna tavanomaisiin polttimoihin. Volvolla on laaja valikoima 
halogeeni- ja muita peruspolttimoita HD Long Life -ominaisuuksilla. Myös 
LED-sisävalaistuspolttimot kuuluvat tuotevalikoimaan.

varaudu talveen

Tuulettimen hihnankiristin 
asennettuna

Hintaesimerkkejä: 

FM/FH D13  290€ 

FH D16   290€

Hihnankiristimien uusinnan yhteydessä 
myönnämme alennuksen uusinnan 
yhteydessä vaihdettaville moniurahihnoille.

Alennus asennettavasta hihnasta

- 20%

HIHNANKIRISTIMET, VÄLIHIHNAPYÖRÄT JA MONIURAHIHNAT ASENNETTUNA

Venttiilien ja yksikkösumuttimien välykset tulee tarkistaa ja säätää huol-
tosuositusten mukaisesti, jotta vältytään yllättäviltä seisokeilta. Samalla 
moottorin suorituskyky säilyy ennallaan koko suunnitellun huoltovälin.

Venttiilien ja yksikkösumuttimien välysten säätö      195€  

Venttiilikopan tiivisteet veloitetaan erikseen (vaihto tarvittaessa tai 
asiakkaan pyynnöstä).

VENTTIILIEN JA YKSIKKÖSUMUTTIMIEN VÄLYSTEN SÄÄTÖ

Volvon alkuperäinen moottoriöljy antaa 
optimaalisen suojan moottorin kompo-
nenteille ja varmistaa yhdessä turvallisten 
ja luotettavien alkuperäisten Volvo öljyn-
suodattimien kanssa huolettomat kilo-
metrit. Moottorille räätälöity öljy vähen-
tää myös polttoaineenkulutusta.

Moottoriöljyn ja  
öljynsuodattimien vaihto

D9/11/12/13 
VDS-4.5 265€
D13 Step D 
VDS-5 ODI100 265€ 
D16 
VDS-4.5 295€

PIKAHUOLLOSTA ÖLJYNVAIHTO 
EDULLISESTI JA NOPEASTI

Vaihtoon sisältyy öljynsuodattimet  
(2 x Long Life), hienosuodatin  
(By-pass, tietyt mallit) sekä tiiviste.

MOOTTORIÖLJYN JA SUODATTIMIEN VAIHTO

Halogeeni- ja peruspolttimo LED-sisävalaistuspoltinsarja

H3 5,90€ 21W 2,50€ W5W/T4W   
sis. 2 poltinta

45€
H7 18€ 5W 1,50€

Uusittavat moniurahihnat veloitetaan erikseen.

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.

Laturin hihnankiristin 
asennettuna

Hintaesimerkkejä: 

FM/FH D13  310€ 

FH D16   290€

Välihihnapyörän uusinta hihnan- 
kiristimen asennuksen yhteydessä

Hintaesimerkkejä: 

FM/FH D13  285€ 

FH D16   200€

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

690€

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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LATURI ASENNETTUNA

Laturin toiminnalla on rat-
kaiseva merkitys auton 
toiminnalle. Laturin työym-
päristö muuttuu koko ajan 
vaativammaksi ja Volvo 
asettaakin siitä syystä aina 
tiukimmat laatuvaatimuk-
set kaikille laturin osille.

Hintaesimerkkejä:  
Tehdaskunnostettu laturi  
asennettuna*

80 A  590€ 
120 A   695€ 

JARRUSATULA ASENNETTUNA

Jarrut ovat auton tärkein turvallisuusjärjestelmä. Volvon jarrukomponentit 
kehitetään ja testataan yhdessä maksimaalisen jarrutustehon, turvallisuuden 
ja käyttöiän varmistamiseksi. Siksi on itsestään selvää käyttää vain 
alkupeäisiä Volvo jarruosia.

Tehdaskunnostettu jarrusatula 
asennettuna*

FH/FM-mallisarjat 2006-

1100€

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

Jäähdytysnestepumppu 
Moottorin ohjausyksikkö

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 
Laturi 
Käynnistysmoottori

JARRUT 
Jarrusatula 
Paineilmakompressori 
Jarrusylinteri 
Ilmankuivain 
Modulaattori

OHJAUS  
Ohjausvaihde

VAIHTEISTO

Vaihteisto, täydellinen 
Perusvaihteisto 
Kytkinsarja 
Kytkinsylinteri 
Vaihteiston ohjausyksikkö

VETOAKSELI  
Tasauspyörästö

VOLVO TEHDASKUNNOSTETTUJEN OSIEN TARJONTA

Valitsemalla Volvon tehdaspuh-
distetun suodattimen saat käy-
tetyn suodattimen tilalle uutta 
vastaavan suodattimen täydellä 
Volvo varaosatakuulla. Käytetty 
suodatin käsitellään koko toimin-
taketjussa asianmukaisilla suoja-
varusteilla noudattaen turvallisia 
prosesseja ihmisten ja ympäristön 
suojelemiseksi.

Hintaesimerkki: 
Tehdaspuhdistettu hiukkassuodatin  
asennettuna*

FH(4)/FM(4)  alk. 785€
V-kiristimet, tiivisteet ja parametrien nollaus kuuluvat hintaan.

HIUKKASSUODATIN ASENNETTUNA 

Varmista saumaton yhteispeli valitsemalla Volvon pakokaasujen puhdis-
tusprosessille kehitetty ja optimoitu alkuperäinen AdBlue-pumppu kahden 
vuoden täystakuulla.

Tehdaskunnostettu AdBlue 
-pumppu asennettuna*

Euro 4 ja 5

1 760€

Maksimoi käyttöaste vaihtamalla AdBlue-suodatin 
huoltosuositusten mukaisesti (suositus vuosittain).

Alennus AdBlue-suodattimesta 
suodattimen vaihdon yhteydessä

ADBLUE-PUMPPU ASENNETTUNA

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

Tehdaskunnostetut yksikkösumuttimet* 
ja uudet holkit asennettuna

D12A/C/D, D13 A/C/D, D16C/E/G

Työhön sisältyy toiminta- ja tiiviystarkastus lämmityskäytön jälkeen. 
Venttiilikotelon tiivisteiden vaihto tarvittaessa tai mikäli asiakas niin haluaa 
(veloitetaan erikseen).

alk. 4190€

yksikkösumuttimet ja holkit asennettuna

Turbo voi kiertää parhaimmillaan jopa 130 000 r/min ja pakokaasujen  
lämpötila voi nousta jopa 740 °C:seen samaan aikaan. Valitsemalla alkupe-
räisen turbon saat varta vasten sinun moottorille suunnitellun ja optimoidun 
tuotteen, joka on valmistettu tarkkaan määritellyistä laadukkaista materiaa-
leista ja erittäin tarkoilla toleransseilla.

Hintaesimerkkejä: 
Tehdaskunnostettu turbo 
asennettuna*

D13A     alk. 1 100€
D16C   1330€ 
Mahdollisesti tarvittavat lisäosat 
veloitetaan erikseen.

TURBO asennettuna

Tutustu Volvon tehdaskunnostusprosessiin Volvo 
Trucks Suomen YouTube -kanavassa 

Volvo Trucks: Miten palautetut rungot saavat uuden 
elämän Volvon tehdaskunnostettuina osina

- 10%

AIDOT VOLVO TEHDASKUNNOSTETUT
Aidot Volvo Tehdaskunnostetut osat valmistetaan alkuperäispiirustuksia noudattaen ja ne täyttävät täsmälleen samat 
laatuvaatimukset 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.

FE/FL, FE(3)/FL(3)  alk. 595€

Työhön sisältyy laturin irrotus ja kiinnitys sekä kaapeliliitäntöjen ja toimin-
nan tarkastus.

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

PÄÄSTÖT JA KULUTUS KURIIN LUONTOYSTÄVÄLLISESTI  
LAADUSTA JA TAKUUSTA TINKIMÄTTÄ
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Käy tutustumassa Volvo Trucks  
oheistuotevalikoimaan osoitteessa  

https://merchandise.volvotrucks.com 
Tuotteet ovat tilattavissa omalta  

jälleenmyyjältäsi.

älyä vaihtamiseen - i-see
VOLVO OHEISTUOTTEET MYYMÄLÄSTÄ

volvo alumiinivanteet volvo kumimatot

Lasikuituvarrellinen kookas ja kestävä myrskysateenvarjo 
heijastavalla Volvo rautamerkillä pitää sateen loitolla. 
Kestävä EVA-kahva tarjoaa lisäksi mukavan otteen.

Volvon jälleenmyyjiltä löytyy laaja valikoima laadukkaita ja tyylikkäitä 
alkuperäisiä alumiinivanteita kaikkiin Volvo malleihin.

Paras tapa pitää ohjaamo siistinä. Alkuperäiset kumimatot täydentävät 
ohjaamon miellyttävää ilmapiiriä. Karttapohjainen I-See asennettuna FH(4)/FM(4) 3 vuoden karttalisenssillä 

autossa olevan vakionopeudensäätimen mukaan

Vakionopeudensäädin perus   I-See karttapohjainen  930€
Vakionopeudensäädin I-Cruise  I-See karttapohjainen  369€
Tarjous koskee TP-LONG tai TP-HD vaihteisto-ohjelmistolla eriteltyjä  
I-Shift -autoja, jotka on valmistettu viikoilla 23/2016-27/2020.

EMEK:in Suomessa valmistetut laadukkaat ja yksityiskohtaiset Volvo 1:25 kuorma-
autot ovat lasten ja keräilijöiden suosikit. Hanki omasi tai lahjaksi lähimmän Volvo 
jälleenmyyjän laajasta valikoimasta.

Volvo myrskysateenvarjo

• Väri: Harmaa
• Heijastava Volvo logo
• Pituus/halkaisija: 100/127 cm
• Varsi/kahva: Lasikuitu/EVA

 22,50€

Hintaesimerkki: 
Volvo FH16 tukkirekka  
nosturilla 1:25

• Pituus 77 cm
• Autossa takapyöräjousitus, 

korkeussäädettävä 
ohjaamonosturi ja 
seisontatuet

• Tukkeja ja liikuteltavat 
pankot

• Ikäsuositus 3+

    31,50€

• Kevyen painon ansiosta suurempi  
kantavuus ja pienempi polttoaineenkulutus 

• Erinomainen lämmönjohtavuus, joka  
pidentää jarrujen ja renkaiden kestävyyttä

• Tarkan keskitettävyytensä ansiosta hyvä 
käyttömukavuus ja pienempi renkaan kuluminen

• Luja ja kestävä, 100 % kierrätettävyys

Hintaesimerkkejä: 
Volvo Dura-Bright® Alcoa

8.25" x 22.5“  540€
9.00" x 22.5“   550€ 

11.75" x 22.5“  565€

• Esimerkiksi vesi, lumi ja  
hiekka pysyvät maton päällä

• Täydellinen istuvuus
• Suojaa alkuperäistä  

lattiapäällystettä
• Helppo irrottaa ravistelua  

tai pesua varten

Kuljettajan puoleinen kumimatto, 
kaikki mallit 2002-

39€

Lue lisää toimintaperiaatteesta  
ositteessa volvo.trucks.fi ja  
katso video 

”Volvo Trucks – I-See updated and improved” 
Volvo Trucksin YouTube -kanavalta.  



Auto-Kilta Trucks Oy Lappeenranta
Terminaalinkatu 27, 53420 Lappeenranta
020 154 5810

Auto-Kilta Trucks Oy Savonlinna
Taitajantie 8, 57100 Savonlinna
020 154 5876

AUTO-KILTATRUCKS
Ja teet  parempaa  tu l os ta

Hinnat voimassa 31.12.2021 asti tai niin kauan kuin tuotteita 
riittää. Osa tuotteista voi olla jälleenmyyjille tilaustuotteita.  
Alv. 0%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin emmekä 
vastaa mahdollisista virheistä tiedoissa.

Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuus- 
virasto Trafi, PL 320, 00101 Helsinki, puh. 020 618 500 sekä 
jälleenmyyjän ja Volvo Finland Ab:n asiakastietorekisteri 
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SUOMEN KATTAVIN KORJAAMOVERKOSTO

27 Volvo korjaamoa Suomessa Raaseporista 
Rovaniemelle ja Vaasasta Joensuuhun. Sinua 
palvelee verkostossa n. 400 erikoiskoulutettua 
Volvo 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 
ammattitaitoiset mekaanikkomme, Volvon 
erikoistyökalut ja Aidot Volvo Varaosat.

LAAJA PALVELUTARJONTA

Huoltosopimukset, rahoitus, Volvo Connect, 
kuljettajakoulutus 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. 

VOLVO KORJAAMOT SUOMESSA


