
AITO VOLVO HUOLTo
ALKUPERÄISET VARAOSAT | MERKKIKOULUTETUT MEKAANIKOT

Muiden valmistajien osat saattavat näyttää meidän osiltamme, mutta vain Volvon alkuperäiset jarruosat on kehitetty 
toimimaan yhdessä kokonaisena jarrujärjestelmänä. Valmistettuja erityisistä materiaaleistamme. Hienosäädettyjä 
erityisstandardimme mukaan. Ja testattuja autoissamme varmistaakseen, että ne toimivat täsmälleen tarkoitetulla tavalla  
sekä erikseen että yhdessä toisten jarruosien kanssa.

• Alkuperäiset jarrulevyt varmistavat tarkan, tehokkaan ja turvallisen jarrutuksen
• Jarrulevyt on valmistettu erityisseoksesta, joka parantaa jarrutustehoa, vähentää 

halkeamisen riskiä sekä pidentää käyttöikää
• Jarrulevymateriaali yhdistettynä Volvon alkuperäiseen jarrupalamateriaaliin takaa 

pidemmän käyttöiän, vähentää melua ja varmistaa parhaan jarrutustehon

Lue lisää Volvon alkuperäisten jarrulevyjen ominaisuuksista ja eduista sisäaukeamalta  
ja tutustu samalla tarjouksiin! Pidetään pyörät pyörimässä Aidoilla Volvo Varaosilla.

TURVALLISUUs ENSIN
Mitä tulee hengenpelastuslaitteisiin, muista että 
vaikka kaksi asiaa näyttävät samanlaisilta, se ei 
tarkoita että ne ovat samoja. Jarrujärjestelmä on 
autosi tärkein turvajärjestelmä. Miksi siis ottaa riskejä 
käyttämällä muita kuin Volvon alkuperäisiä jarruosia?



JARRULEVYT JA –PALAT ASENNETTUNA 

Jarrulevyt ja -palat 
asennettuna/etuakseli

FH/FM-mallisarjat 2006-

985€

AIDOT VOLVO VARAOSAT
Käyttämällä alkuperäisosia varmistut siitä, että autosi ominaisuudet säilyivät muuttumattomina. Samalla alkuperäisosat ovat 
takuu autosi toimintavarmuudelle ja pitkälle iälle. Osilla on 2 vuoden takuu asennettaessa osat Volvo korjaamolla. Myönnämme 
myös saman takuun työlle. Vastaamme lisäksi asentamiemme osien mahdollisista seurannaisvaurioista Volvon alkuperäisosille 
osien takuuaikana.

MIKSI ALKUPERÄISET JARRULEVYT?
Jarrulevyt ovat tärkeä osa jarrujärjestelmää, jonka päätehtävänä on vähentää auton nopeutta ja saada se pysähtymään turvallisesti.  
Jarrulevyt varmistavat, että jarrutus suoritetaan tarkasti ja tehokkaasti suunnitellulla tavalla.

Jarrulevyt ovat alttiina jarrutusvoimien aiheuttamalle erittäin suurelle rasi-
tukselle ja eri ajo-olosuhteiden lämpötilavaihteluiden aiheuttamalle lämpöra-
situkselle. Volvon alkuperäiset jarrulevyt on valmistettu erityissuunnitellusta 
harmaasta rautaseoksesta. Se sisältää erityisiä seosaineita, kuten kromia, 

vanadiinia ja molybdeenia, jotka lisäävät kulumisen ja halkeamisen kestoa. 
Jarrulevymateriaali yhdistettynä Volvon alkuperäiseen jarrupalamateriaaliin 
takaa pidemmän käyttöiän, vähentää melua ja varmistaa parhaan jarrutustehon. 
Tämä parantaa turvallisuutta ja pienentää käyttökustannuksia.

OMINAISUUDET EDUT

Käytetty materiaali on harmaan raudan, kromin, vanadiinin  
ja molybdeenin seos

Pidentää jarrulevyn ja jarrupalojen käyttöikää, parantaa 
jarrutustehoa ja vähentää halkeamisen riskiä

Urien muoto (kiinnitys napaan) Valmistettu erikoistyökalulla, ei välystä levyn ja navan välillä

Heittotoleranssit Kapeat ja hallitut, ei tärinää ohjauspyörässä

Patentoidut ilmakanavat komponentin painon vähentämiseksi Suurempi hyötykuorma

Erinomainen lämmönjohtavuus korkeiden lämpötilojen 
käsittelyyn

Turvallinen jarrutus äärimmäisissä lämpötiloissa

Naparakenne urakiinnityksellä toimii myös lämpöeristeenä 
pyöränlaakereille

Vähentynyt ylikuumenemisriski kasvattaa pyöränlaakereiden 
käyttöikää ja parantaa siten ajoneuvon käyttöastetta

HUOLTO

Jotta osien käyttöiät olisivat mahdollisimman pitkiä ja käyttökustannukset siten mahdollisimman pieniä, Volvo suosittelee 
alkuperäisten jarrulevyjen ja jarrupalojen käyttöä. Jarrulevyn vaihtamisen yhteydessä on suositeltavaa vaihtaa myös koko akselin 
jarrulevyt, mukaan lukien jarrupalat, kiinnitysrenkaat, jarrulevyjen jouset ja kiinnityspultit.

Volvon patentoitu 
tuuletettu jarrulevy



TEHDASKUNNOSTETUT OSat
Meillä Volvolla ympäristöstä huolehtiminen on sydänasia. Tehdaskunnostus 
antaa osille uuden elämän laadusta ja takuusta tinkimättä, samalla kuluu myös 
vähemmän energiaa ja luonnonvaroja verrattuna uusien osien tuotantoon. 

Aidot Volvo Tehdaskunnostetut osat valmistetaan alkuperäispiirustuksia nou-
dattaen ja ne täyttävät täsmälleen samat laatuvaatimukset kuin uudet vastaavat 
osat. Tästä syystä myönnämme myös tehdaskunnostetuille osille saman 2 vuoden 
täystakuun kuin meidän uusille osille asennettaessa osat Volvo korjaamolla.

EDULLISEMPI KUKKAROLLE JA YMPÄRISTÖLLE  
- LAADUSTA JA TAKUUSTA TINKIMÄTTÄ.

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

VENTTIILIEN JA YKSIKKÖSUMUTTIMIEN VÄLYSTEN SÄÄTÖ

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        170€
Venttiilikopan tiivisteet veloitetaan erikseen (vaihto tarvittaessa tai asiakkaan 
pyynnöstä).

VAIHTEISTOÖLJYN JA SUODATTIMEN VAIHTO

Käyttämällä Volvon 
alkuperäistä vaihteisto-
öljyä ja öljynsuodatinta 
saat optimaalisen suo-
jan vaihteiston osille, 
pitkät vaihtovälit sekä 
huolettomat kilometrit. 
Vaihteistolle räätälöity 
öljy vähentää myös 
polttoaineenkulutusta.

Hintaesimerkki:

Vaihteistoöljyn ja suodattimen vaihto  
I-Shift C-F-sarjan vaihteistot

Kaikki käyttöolosuhteet 
Synteettinen HD-vaihteistoöljy V97315           274€

Tarjoukset voimassa 31.3.2023 asti, alv. 0 %.



HF-Autohuolto Oy
Tehtaankatu 5, 11710 Riihimäki
Korjaamo 010 239 2050 
Varaosat  010 239 2060
Rengaspalvelut  050 407 7126
HF Rengaspäivystys 24h 050 437 0401

Päällirakenne ja kolarikorjaukset
Tehtaankatu 17, 11710 Riihimäki
Työnjohto 050 511 7392
Varaosat 050 436 6560
Valtra-huolto 0400 477 106

SUOMEN KATTAVIN KORJAAMOVERKOSTO
Volvo korjaamoja on 27 paikkakunnalla Raaseporista Rovaniemelle 
ja Vaasasta Joensuuhun. Sinua palvelee verkostossa n. 400 merkki-
koulutettua mekaanikkoa.

AITO VOLVO HUOLTO
Parasta huoltoa ja korjausta Volvollesi, sen takaavat merkkikoulutetut 
mekaanikot ja alkuperäiset varaosat 2 vuoden täystakuulla. 

VOLVO KORJAAMOT SUOMESSA

Volvon alkuperäiset varaosat 
sopivat 100-prosenttisesti sinun 
Volvoosi ja ovat takuu autosi 
toimintavarmuudelle ja pitkälle 
iälle. Niiden ansiosta myös 
autosi ominaisuudet säilyivät 
muuttumattomina.

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

Tarjoukset voimassa 31.3.2023 asti tai niin kauan kuin  
tuotteita riittää. Osa tuotteista voi olla jälleenmyyjille 
tilaustuotteita. Alv. 0 %. Pidätämme oikeuden hinnan-
muutoksiin 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 
jälleenmyyjän ja Volvo Finland Ab:n asiakastietorekisteri


