
Volvo Buses. Driving quality of life

Talvihuolto 

PIDÄ VOLVOSI VOLVONA: ENNAKOIVA VOLVO-HUOLTO JA AIDOT VOLVO VARAOSAT.

AITO VOLVO LINJA-AUTOHUOLTO  
- TARJOUKSET Syksy-talvi 2019-2020 Tarjoukset voimassa 

31.3.2020 asti, alv. 0%.

VARAUDU TALVEEN AIDOLLA 
VOLVO-TALVIHUOLLOLLA!
Talvihuoltopaketti kaikki mallit

250 €

VOLVO 9900
akseliston suuntauksen 
tarkastus

Säästä polttoainetta ja vähennä 
renkaiden kulumista!

Työhön sisältyy auton akselien  
suuntauksen tarkastus. 
Mahdolliset muutokset/säädöt 
veloitetaan erikseen.

49 €/akseli
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otsikko otsikko

Huoltotarjoukset
Moottoriöljy VDS-4 10W-40

MOOTTORIÖLJYN VAIHTOPAKETIT:

Aito Volvo-linja-autohuolto

B12B, B12M 260 €
B10B, B9M, B10M 260 €
B9R, B11R, B13R 260 €
B7R (C-moottori) 225 €

B7R (E-moottori) 225 €
B8R (Euro 6)  225 €
B8R (Euro 6 step C) 249 €

VUOSITARKASTUSPAKETTI EURO 6 495 €
Sisältää öljy- ja polttoainesuodattimen sekä moottoriöljyn vaihdon

Muista myös Volvo-rengashuolto!

Varmista moottorin pitkä ikä käyttämällä varta vasten kehitettyä öljyä ja 
suodattimia. Volvon VDS-4 öljy on erittäin suorituskykyinen dieselmootto-
riöljy, joka auttaa pidentämään moottorin kestoikää jopa kaikkein vaativim-
missa maantie- ja kaupunkiolosuhteissa samalla kun se tarjoaa erinomai-
sen suorituskyvyn. Yhdessä turvallisten ja luotettavien, öljyä tehokkaasti 
puhdistavien öljyn suodattimien kanssa, Volvo linja-autosi moottori toimii 
suunnitellusti.

Ennakoiva huolto on paras tapa välttyä 
yllättäviltä ajon keskeytymisiltä. Kun huollamme 
ajoneuvon, teemme lukuisia säätöjä ja tarkistuk-
sia, joilla voimme korjata pieniä asioita ennen 
kuin niistä kehkeytyy suurempia ja kalliimpia 
ongelmia. Volvo-huoltokorjaamoilla käytössäsi 
on ammattitaitoinen Volvo-linja-autot tunteva 
henkilökunta sekä tarvittavat erikoistyökalut, 
viimeisimmät ohjelmistopäivitykset sekä aidot 
alkuperäiset Volvo-varaosat, joilla on 24 kuu-
kautta työ- ja varaosatakuu kattaen välittömät 
seurannaisvaikutukset.

Kysy vuosihuoltotarjousta
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VARAUDU TALVEEN AIDOLLA VOLVO-TALVIHUOLLOLLA!

Talvihuolto sisältää seuraavat työvaiheet:
• Polttoneste- ja vedenerotinsuodattimen uusinta

• Lämmitysjärjestelmän tarkastus/toiminnan testaus  
(suodattimien vaihto tarvittaessa veloitetaan erikseen)

• Ilmankuivaimen kuivainpanoksen, uusinta ja toiminnan tarkastus

• Paineilmajärjestelmän 
lauhdeveden tyhjennys

• Valojen toiminnan tarkastus

• ABS-järjestelmän toiminnan tarkastus/vikakoodien tarkastus

• Jarrujen testaus/jarrupäällysteiden tarkastus

• Sähköjärjestelmän tarkastus  
(laturi, hihnat ja akut)

• Jäähdytysnesteen pakkaskestävyyden tarkastus

TALVIHUOLTOPAKETTI KAIKKI MALLIT  250 €
ETUPUHALTIMEN SUODATTIMEN UUSINTA  45 €

AITO VOLVO HUOLTO linja-autollesi
Emme tingi laadusta koskaan. Aidon Volvon takuuna on pätevät mekaanikot, jotka käyttävät ainoastaan Aitoja Volvo Varaosia. Näin voimme taata parhaan mahdollisen 
käyttöasteen Volvo linja-autollesi.

Säästä polttoainetta ja vähennä renkaiden kulumista 
oikein suunnatuilla akseleilla ja pyörien kulmilla. 

Työhön sisältyy auton ja/tai perävaunun akselien suuntauksen tarkastus. 
Mahdolliset muutokset/säädöt veloitetaan erikseen. 

Akseliston suuntauksen tarkastus       

Hinta/akseli  49 €
Ennen akseleiden mahdollista säätöä suositellaan pyörien laakereiden, 
ohjauksen nivelten, raidetankojen, akseleiden ripustusten ja V-tukien 
tarkastamista. 

Pyydä tarjous!

AKSELISTON SUUNTAUKSEN TARKASTUS



LINJA-AUTOTARJOUKSET SYKSY-TALVI 2019-2020

4 VOLVO BUSES. DRIVING QUALITY OF LIFE

huoltosopimukset

PARAS MAHDOLLINEN KÄYTTÖASTE - TAKUULLA TIEN PÄÄLLÄ

Täydellisesti toimiva huolto 
OIKEA TASAPAINO
Sekä kaupunki- ja lähiliikenneautojen että turisti-
bussien tulisi olla liikenteessä aina kuin mahdol-
lista. Volvo Linja-autojen huoltosopimus on oikea 
tapa huolehtia asiasta.

SÄILYTÄ TUOTTAVUUS
Volvo Linja-autojen huoltosopimusten etuja ovat 
selkeä huoltosuunnitelma ja kiinteä kuukausi-
maksu. Käytettävyys on taattua ja hallinnollinen 
taakka kevenee, jolloin aikaa ja työtä säästyy 
huomattavasti.

SAAT JUURI SITÄ MITÄ TARVITSET
Sinä päätät sisällöstä, sillä sinä tiedät omat 
tarpeesi ja vaatimuksesi kaikkein parhaiten. 
Valikoimasta löytyy erilaisia paketteja, ja saatavana 
on myös sopimusta täydentäviä lisäpalveluita.

MITÄ HYÖTYÄ SOPIMUKSESTA  
ON SINULLE?
Sopimus sisältää sinulle arvokkaita etuja sopimuk-
sen tarkasta sisällöstä riippumatta:

• Käyttöaste. Optimoidun huoltosuunnittelun 
ansiosta ajoneuvot pysyvät teiden päällä ja erin-
omaisessa kunnossa – turvallisina, taloudellisina 
ja tuottavina.

• Arvo. Ajoneuvon jäännösarvo paranee säännölli-
sen, dokumentoidun huollon ansiosta.

• Mutkattomuus. Koska kaikki tulee samalle 
laskulle, hallinnollinen taakka kevenee 
huomattavasti.

• Seuranta. Päätöksenteko helpottuu mer-
kittävästi, koska arvailu jää pois huoltojen 
suunnittelusta.

• Turvallisuus ja laatu. Ajoneuvossa käytetään 
aina Aitoja Volvo Varasia, ja niiden asennuksesta 
huolehtivat asiantuntevat mekaanikot. 

Turvallisuus 

Varmistaaksesi että Volvosi toimii kaikilta osin suunnitellusti, taloudellisesti 
ja turvallisesti kannattaa sinun teettää ajoneuvosi määräaikaistarkastukset ja 
mahdolliset niihin liittyvät huollot sekä korjaukset aidossa Volvo-huollossa. 
Volvo-huolto tarjoaa kaikki määräaikaistarkastukset huoltojen yhteydessä 
erikoishintaan. 

Hintaesimerkki auton katsastuspaketti: 

• Jarruhidastuvuusmittaus 

• Pakokaasumittaus 

• Nopeudenrajoittimen tarkastus 

• Katsastustarkastus 

• Vikakoodien luku 

Kysy tarjous Fogmaker-tarkastuksesta ja -huollosta.

VOLVO BLUE  
huoltosopimukset B11R9700 
Volvo huolto-ohjelman mukaiset huollot 

Hinta alkaen (80 000 km/vuosi)

249€/kk
VOLVO GOLD  
huolto- ja korjaussopimus B11R9700
Volvo huolto-ohjelman mukaiset huollot ja 
korjaukset.

Hinta alkaen (80 000 km/vuosi) 

475€/kk

VOLVO BLUE

VOLVO GOLD179 €
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AITO VOLVO HUOLTO linja-autollesi
Emme tingi laadusta koskaan. Aidon Volvon takuuna on pätevät mekaanikot, jotka käyttävät ainoastaan Aitoja Volvo Varaosia. 
Näin voimme taata parhaan mahdollisen käyttöasteen Volvo linja-autollesi.

PAINEILMAKOMPRESSORI ASENNETTUNA

Kompressori on 
paineilmajärjestelmän 
sydän. Vaihtamalla 
kompressori ennak-
koon voit säästää 
polttoainetta sekä 
ehkäistä paineilmajär-
jestelmän likaantumi-
sen öljystä, joka voi 
aiheuttaa jäähdytyskie-
rukan ja ilmankuivai-
men tukkeutumisen. 

Hintaesimerkki: 
Vaihtopaineilmakompressori  
asennettuna

B12M EURO3 Hinnat alk. 895 €

Hiukkassuodatin kerää nokea ja se on puhdistettava huoltosuositusten 
mukaisesti moottorin moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Valitsemalla 
vaihtosuodattimen saat ajoneuvoosi uutta vastaavan suodattimen vanhan 
tilalle.

Hintaesimerkki:  
Vaihtohiukkassuodatin asennettuna*

B11R Euro 6 750 €
V-kiristimet, tiivisteet ja parametrien nollaus kuuluvat hintaan.

HIUKKASSUODATIN asennettuna

KÄYNNISTYSMOOTTORI ASENNETTUNA

Käynnistysmoottorilta vaaditaan erittäin hyvää luotettavuutta. Se toimii 
lyhyitä jaksoja tehokkaasti ja joutuu kovimmalle koetukselle kylmissä 
olosuhteissa. Volvon käynnistysmoottorit täyttävät tiukimmat vaatimukset ja 
toimivat aina optimaalisesti auton muiden järjestelmien kanssa.

Hintaesimerkki: 
B12M/B vaihto- 
käynnistysmoottorin 
uusinta 

575 €

KYTKIN ASENNETTUNA

Voimansiirtolinjoista otetaan yhä suurempi teho ja vääntömomentti. Kytkin 
suojaa muita voimansiirtolinjan osia. Siksi on itsestään selvää käyttää vain 
alkuperäisiä vaihtokytkimiä.

Hintaesimerkki:  
I-SHIFT B/C vaihteisto 
kytkimen täyskunnostus 

Hinta    2 500 €
Nyt I-Shift vaihteistot  
vaihto-osana edullisesti:  
Kytkinpaketin kanssa 
asennettuna 

alkaen   12 500 € 
Työhön sisältyy pääakselin puhdistus, kytkinlevyn ja -sylinterin, asetelman ja silmä-
laakerin uusinta sekä piirturin anturin irrotus, asennus ja sinetöinti. Tarjous sisältää 
vauhtipyörän sorvauksen tarvittaessa. 



LINJA-AUTOTARJOUKSET SYKSY-TALVI 2019-2020

6 VOLVO BUSES. DRIVING QUALITY OF LIFE

AIDOT VOLVO VAIHTOMOOTTORIT - TAKUULLA TIEN PÄÄLLÄ

DH12E340 19250 €
VAIHTOTYÖ  2700 €
(Nesteet, tarvikkeet yms. veloitetaan erikseen)

Volvolla on 24 kuukautta työ- ja varaosatakuu kattaen 
myös välittämättömät seurannaisvaikutukset.

Nopean toimituksen Volvo Remain uudelleenrakennetut 
vaihtomoottorit valmistetaan Volvon moottoritehtaalla, 
Flenissä, Ruotsissa. Yleisimpien moottorimallien 
toimitusaika Suomeen on 2–5 arkipäivää.

Kysy myös muita vaihtoehtoja

(hintaesimerkki)

VENTTIILIEN SÄÄDÖT - SÄÄDÄTÄ VENTTIILIT JA YKSIKKÖSUMUTTIMET SÄÄNNÖLLISESTI

SUURET VÄLYKSET VENTTIILI-JA  
SUUTINVIVUSTOISSA AIHEUTTAVAT:

• Venttiilikoneiston ennenaikaista kulumista 

• Moottorijarrun (VEB) tehon laskua

• Moottorin tehottomuutta

• Polttonesteen kulutus lisääntyy jopa 5 l/100 km

VAIHTOYKSIKKÖSUMUTTIMET ASENNETTUNA 
(sisältää suuttimet, holkkisarjan ja venttiilikopan tiivisteen)

HINNAT 

DH12D kaikki mallit 3 950 €
DH12E 340-380 3 950 €
DH12E 420-460 4 200 €
Uusittavat suuttimien sähköliittimet veloitetaan erikseen.
Kysy myös muita malleja.

B7R C-Moottori  
Säätöväli 200 000 km/12 kk 250 €
B7R E-Moottori  
Säätöväli 100 000 km/12 kk (City) 270 €
B8R E6  
Kysy ajoneuvokohtainen säätöväli 
(50-150tkm/18-24kk)

250 €

B9R  
Säätöväli 200 000 km/12 kk 275 €
B11R  
Säätöväli 200 000km/12 kk 285 €
B13R  
Säätöväli 200 000 km/12 kk 360 €
B12B/M  
Säätöväli 200 000 km/12 kk

450 €
Pesu, lisätyöt ja mahdolliset varaosat veloitetaan erikseen.

Täydellisesti toimiva huolto 
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Kysy tarjousta muista malleista! 
Muista myös jäähdytysnesteen uusinta säännöllisesti!

HUOM!  
Mahdolliset muut töissä tarvittavat osat ja nesteet veloitetaan erikseen.

AITO VOLVO HUOLTO LINJA-AUTOLLESI
Emme tingi laadusta koskaan. Aidon Volvon takuuna on pätevät mekaanikot, jotka käyttävät ainoastaan  
Aitoja Volvo Varaosia. Näin voimme taata parhaan mahdollisen käyttöasteen Volvo linja-autollesi.

Virheellisesti toimiva 
vesipumppu voi johtaa 
jäähdytysnesteen lämpötilan 
kohoamiseen, mikä lisää 
tuulettimen pyörimistä ja 
siten polttoaineenkulutusta. 
Lisäksi moottorin kuormitus 
kasvaa ja siten myös kulutus-
osien välillinen kuluminen.

Hintaesimerkkejä:  
Vaihtovesipumppu asennettuna

B12B/M 695 €
Työhön sisältyy jäähdytysjärjestelmän täyttö, letkujen tarkastus, moottorin käyttö 
lämpimäksi ja tiiviystarkastus. Uusittavat tiivisteet, o-renkaat sekä lisättävä jäähdytys-
neste veloitetaan erikseen.

Varmista moottorin jäähdytysjärjestelmän 
oikea toiminta ja polttoainetalous alkupe-
räisillä Volvo-paketeilla.

B13R 

Jäähdyttimen uusinta 1050 €
Vesipumpun uusinta  435 €
Termostaatin uusinta 250 €
B12B/M MATALAJÄÄHDYTIN

Jäähdyttimen uusinta 1250 €
Vesipumpun uusinta 695 €
Termostaatin uusinta 300 €

vesipumppu asennettuna

jäähdytysjärjestelmä

Muista jäähdyttimen 
pesu ja kysy tarjous 
paikallisesti.

jäähdytin

TARJOUKSET VOIMASSA 31.3.2020 SAAKKA, ALV 0%
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AKKUAKTIVAATTORIakut

CALIX AKKULATURIPAKETTI

Turvaa moottorin käynnistys 
kovilla pakkasilla ja pidennä 
akkujen elinikää akkulaturin avulla. 
Laturin oma energiankäyttö on 
pieni ja sitä voidaan käyttää 
käytössä olevan akun varauksen 
ylläpitämisen lisäksi virtaläh-
teenä ja tyhjentyneiden akkujen 
lataukseen.

Paketti sisältää:
• Akkulaturin BC2420 20 A
• Elementtikaapelin 1,5 m
• Liitäntäkaapelin 

Luotettava, vaativaan ilmastoon ja vaikeisiin olosuhteisiin suunniteltu alkupe-
räinen akku kestää hyvin tärinää erikoisvahvikkeiden ansiosta. Pitkän käyt-
töiän lisäksi akulla on erinomainen kylmäkäynnistysteho ja erittäin vähäinen 
itsepurkautuvuus.

225 Ah    499€
2 kpl vaihdettuna!

15 m 535 €
Hinnat sisältävät asennuksen!

Säästää akkuja ja latureita

Volvon akkuaktivaattori poistaa ja ehkäisee sulfatoitumista. Näin akku toimii 
pidempään täydellä kapasiteetilla. Laturit toimivat näin asiaankuuluvalla 

tavalla, ja akkujen latautuvuus on huomattavasti 
parempi vähäisen sulfatoitumisen ansiosta. Tämä 
puolestaan pidentää akkujen käyttöikää, vähen-
tää käyttökatkoja ja maksimoi sähkölaitteiden 
käyttöiän.

Volvon akkuaktivaattori paitsi pidentää akkujen ja 
sähkölaitteiden käyttöikää myös vähentää ajoneu-
von seisokkiaikoja.

Se sopii kaikkiin lyijyakkuihin, ja sen asennus on 
helppoa. Se on pieni, ja sen rakenne on veden-
kestävä. Sitä voi käyttää kaikissa lyijyakuissa, niin 
kaikkein pienimmissä kuin suurissa 225 Ah:n 
akuissakin.

Laite on hyväksytty kaikkiin linja-autoihin ja alustoihin.

Asennettuna 165 € 

Ominaisuudet Edut

Poistaa ja ehkäisee 
sulfatoitumista 

Akku toimii pidempään täydellä kapasiteetilla

Laturit toimivat tarkoitetulla tavalla

Entistä parempi lataustehokkuus ja latautuvuus

Helpottaa kylmäkäynnistyksiä

Pidentää sähkölaitteiden käyttöikää

Parempi käyttöaste

Akun suorituskyky ja käyttöikä parhaat mahdolliset

Rahaa säästyy

Akun laajennettu takuu

Ympäristöystävällinen

Pieni ja kompakti koko Helppo asentaa

Helppo asentaa Lyhentää seisokkeja

Säästää kustannuksia

Vedenkestävä Turvallisuus

Täydellisesti toimiva huolto 
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JARRULEVYT JA PALAT

Varmista oma ja muiden turvallisuus vaihtamalla kuluneet jarrupalat ja levyt 
uusiin. Vaihtamalla osat samanaikaisesti varmistat jarrujen moitteettoman 
toiminnan sekä täydellisen yhteensopivuuden muiden jarrujärjestelmän osien 
kanssa.

Hintaesimerkki: 

Palat asennettuna/etuakseli                           Hinnat alk.  299 €
Levyt ja palat asennettuna/etuakseli Hinnat alk.  995 €

AITO VOLVO HUOLTO LINJA-AUTOLLESI
Emme tingi laadusta koskaan. Aidon Volvon takuuna on pätevät mekaanikot, jotka käyttävät ainoastaan Aitoja Volvo Varaosia.  
Näin voimme taata parhaan mahdollisen käyttöasteen Volvo linja-autollesi.

NYT SAATAVILLA TÄYDELLISET JARRUSATULAT

AIKA: Vaihtaminen on nopeampaa kuin korjaaminen.

LAATU: Osat valmistetaan alkuperäispiirustuksia noudattaen ja ne täyttävät täysin samat laatuvaati-
mukset kuin uudet vastaavat osat.

TURVALLISUUS: Täydellisen yksikön vaihtaminen on turvallisempaa/helpompaa kuin erillisten osien.

TAKUU: 2 vuoden takuu.

YMPÄRISTÖ 
VASTUU: 

Vaihto-osissa uusiokäytetään olemassa olevia materiaaleja mikä säästää luonnonvaroja ja 
vähentää CO2 päästöjä.

Hintaesimerkkejä:

85021926 (20706903)

925 € asennettuna

85021929 (20713402)

925 € asennettuna
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rengaspalvelu käyttöautossa vaasassa 

• PYÖRIEN SUUNTAUS suoritetaan käyttäen JOSAM-laitteistoa, jotta 
varmistetaan pyörien ja akseleiden oikea suuntaus ja jotta mahdollistetaan 
turvallisemmat ja polttoainetehokkaammat ajokilometrit.

• RENGASPAINEET tarkastetaan, jotta et menetä polttoainetta väärien 
rengaspaineiden vuoksi.

• KULUTUSPINNAN mittauksella varmistat kaluston toimintakunnon.

Voit valita tehtäväksi yhden tai useamman vaiheen oman kalustosi tarpeen 
mukaisesti. Tarkastuksen jälkeen kerromme, mitkä ovat optimaaliset renkaat 
kuljetustehtävääsi.

RENGASASIOISSA SINUA PALVELEE
Kaj Salvén 044 086 0017

SUUNTAUKSET: Seinäjoki puh. 06-4185 161, Närpiö puh. 06-3474 110, 
Vaasa puh. 06-3200 583

SÄÄSTÄ POLTTOAINETTA -MAKSIMOI KILOMETRISUORITE
Säästä polttoainetta ja maksimoi renkaiden kilometrisuorite ajoneuvokohtaisen 
rengashuollon avulla. Volvo Bus Rengashuolto rakentuu useasta renkaiden 
vierintään vaikuttavan tekijän yhteensovittamisesta:

• Ajotehtävän mukaan optimoidut renkaat 

• Akseliston suuntaus uusien renkaiden asennuksen yhteydessä

• Rengashuollon sovittaminen huolto-ohjelman yhteyteen

• Huolto-ohjelman yhteydessä myös rengasseuranta

• Ennakointi liittyen talvi/kesäkauteen

• Yhteistyö johtavien rengasvalmistajien kanssa
Kysy lisää Volvo Bus Rengashuollon ammattilaisilta, kuinka juuri sinun kulje-
tustehtävässäsi voidaan säästää ajoneuvokohtaisen rengashuollon avulla.

Yhteistyössä johtavien rengasvalmistajien kanssa:

Lue lisää » www.volvobuses.fi

Volvo Bus
RENGASHUOLTO

Toimitamme renkaita tarvittaessa Seinäjoen ja Närpiön toimipisteisiin.
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AITO VOLVO HUOLTO LINJA-AUTOLLESI
Emme tingi laadusta koskaan. Aidon Volvon takuuna on pätevät mekaanikot, jotka käyttävät ainoastaan Aitoja Volvo Varaosia. 
Näin voimme taata parhaan mahdollisen käyttöasteen Volvo linja-autollesi.

LASINVAIHTOPAKETIT 

9700H/HD Kaistavahtijärjestelmällä 2450 €
9700 H/HD Solar Liimalasi 1990 €
9700H Liimalasi 1700 €
9700HD Liimalasi 1700 €
9700S Liimalasi 1700 €

8700LE Tiivistelasi 1199€
8900 Liimalasi 1500 €
9700 S/H/HD/302/502/602/Regal 
sivulasi 525 €
Suojakalvo ja asennus tuulilasin 
alaosaan 190 €



Aidot Volvo-Varaosat

Volvo Buses. Driving quality of life

ota yhteyttä

Varaosat sopivat sataprosenttisesti sinun 
Volvoosi. Meillä on yli 100 000 varaosaa 
varastossa, mikä takaa sen, että oikea osa on 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

Aito Volvo-huolto tarjoaa aina parasta 
huoltoa ja korjausta Volvollesi. Sen takaavat 
ammattitaitoiset mekaanikkomme sekä aidot 
Volvo-varaosat. 

SEINÄJOKI Pohjankaari 2
vaihde 06–418 5111
huolto ark. 7–20, la 8–14, 06–418 5161
varaosamyynti ark. 7–20, la 8–14, 06–418 5150
konepaja ark. 8–16, 06–418 5187

KUORMA- JA LINJA-AUTOMYYNTI
Kimmo Peura 050 310 0800 (Seinäjoki)
Kari Mäkiranta 0500 364 184 (Seinäjoki)
Kjell Finne 050 561 7846 (Vaasa)

NÄRPIÖ Algotsintie 6
vaihde 06–347 4111
huolto ark. 7.30–17, 06–347 4110
varaosamyynti ark. 7.30–17, 06–347 4136

VAASA Rantamaantie 37
vaihde 06–315 6300
huolto ark. 7.30–20, la 7.30–15, 06–320 0583
varaosamyynti ark. 7.30–20, 06–320 0585

RENGASPALVELU
Kaj Salvén 044 086 0017

KAYTTOAUTO.FI

  


