VOLVO EXCHANGE PARTS
ФОНД ВІДНОВЛЕНИХ В ЗАВОДСЬКИХ УМОВАХ ЗАПЧАСТИН

Про Volvo Exchange Parts
Відновлені запасні частини Volvo Exchange Parts
по якості не уступають новим деталям, або навіть є
ще кращими за нові. Тому ми можемо гарантувати
нашим клієнтам продуктивність, надійність і якість їх
вантажівок.
Процес досить простий. Клієнт повертає зношену
запчастину і купує відновлену деталь Volvo Exchange
Parts. Зношена деталь перевіряється і, якщо її
затверджують, її відновлюють. Потім вона зберігається
в нашій глобальній складській мережі до тої пори, поки
вона не знадобиться іншому клієнту.
Таке повторне використання матеріалу зводить до
мінімуму негативний вплив на навколишнє середовище.
Оскільки вся робота відповідає нашим суворим
стандартам якості. Загалом, це самий економічно
ефективний спосіб поводження із будь-яким вантажним
автомобілем Volvo, в результаті якого він залишатиметься
справжнім Volvo.

КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ. Правильний вибір системи
кондиціонування повітря гарантує прохолоду в
кабіні і при цьому попереджує водія. Водій має
вибір між ручним та автоматичним регулюванням
температури, а отже може створити середовище в
кабіні, яке точно задовольнить умови керування.
Деталі клімат-контролю, що входять до
фонду Volvo Exchange Parts
• AC компресор

Як нові
Наші оригінальні запчастини Volvo
виготовляються за такими високими стандартами,
що немає сенсу їх викидати або утилізувати, коли
вони зношені, – власне, ми цього і не робимо…

Volvo Exchange Parts –
найрозумніший спосіб
зберегти відмінні якості
Вашої вантажівки
Volvo
Ми запустили роботу своєї системи
відновлення деталей ще на початку 1940х років. Суть цієї системи в тому, що
зношені оригінальні запчастини Volvo
направляються назад на завод, де вони
оновлюються і стають Volvo Exchange Parts.
Точне тестування якості гарантує,
що всі відновлені деталі повертаються
до того ж рівня якості, довговічності та
продуктивності, який мають відповідні нові
оригінальні запчастини Volvo. Саме тому
Volvo може запропонувати такі ж умови
гарантії для запчастин Volvo Exchange, як і
для нових оригінальних частин Volvo.
Коротше кажучи, Volvo Exchange Parts
пропонує економічно ефективний спосіб
збереження відмінних якостей Вашої
вантажів¬ки Volvo… без компромісів!

Бездоганна якість
Volvo

Бездоганна робота
вантажівки Volvo
вражає раз і
назавжди
ІДЕЯ Volvo Exchange Parts в
тому, щоб дати легкий доступ до
високоякісних модулів обміну,
які можна швидко і зручно
використовувати для заміни
зношеної частини. Порівняно
з ремонтом існуючої частини
монтування такого модуля займає
набагато менше часу - тому час
простою мінімальний!
Обмін зношених деталей
дозволяє Volvo постачати
високоякісні та економічно
ефективні запчастини, знижуючи
використання сировини до 85%,
що дає екологічні переваги. Власне,
це і є основними цінностями Volvo:
якість, безпека та збереження
навколишнього середовища.

Як Volvo Exchange
Parts працює для Вас

1

Прогляньте відео. У цьому фільмі Ви
зможете отримати уяву про те, як зношені
запчастини проходять через процес переробки
та отримують нове життя як деталі Volvo
Exchange Parts.
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1. Ви повертаєте зношену
частину своєму дилеру,
який запускає процес
обміну.

4. Запчастини
Volvo Exchange
Parts зберігаються
на наших складах та
розповсюджуються з одною
метою – задовільнити Ваші
вимоги.
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2. Ви купуєте відновлену
запчастину Volvo Exchange
Part за привабливою ціною,
та отримуєте такі ж умови
гарантії, як і на нові
оригінальні запчастини
Volvo.

3. Зношені деталі,
ідентифікуються та ретельно
перевіряються, і тільки ті,
які проходять перевірку,
відправляються на завод, щоб
отримати нове життя – тепер як
Volvo Exchange Parts.

Процес ,який
повертає до життя
В процесі регенерації повернуті
зношені деталі, повністю
розбираються і тому їх стан можна
точно оцінити. Компоненти
знімаються, ретельно очищаються
і лише потім перевіряються.

Всі компоненти, що зношуються такі як підшипники, ущільнення
та щітки - замінюються на нові
оригінальні запчастини Volvo.
У разі необхідності компоненти
модернізуються до останніх
технічних специфікацій, а
потім повторно збираються
перед початком тестування,
під час яких перевіряється
продуктивність роботи.

Висока якість та
функціональність всіх
відновлених запаснх
частин Volvo Exchange Parts
підтверджуються такими ж
гарантійними умовами, як
і для нових оригінальних
запчастин Volvo, при цьому
економічно ефективний процес
їх реконструкції гарантує
конкурентоспроможність.

Чому відновлені деталі Volvo – це найкращий вибір
Переваги Volvo Exchange Parts

Вживані
деталі

Відремонтовані
деталі

-

Повністю розібрані, перевірені і знову зібрані
Компоненти замінені або оброблені відповідно до
останніх специфікацій Volvo
Висока доступність запчастин і менша кількість робочих годин, таким
чином максимально збільшується час безвідмовної роботи вантажівки
Остаточний цикл тестування, як і для нових частин
Повна гарантія на запчастини Volvo і менший ризик
Зниження негативного впливу на навколишнє
середовище

Нові оригінальні запчастини
Volvo Genuine Parts
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Відновлені деталі Volvo Exchange
Parts
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ДВИГУН. Двигун - це серце вантажівки, двигун
контролює потужність і економію палива. Тому
для вантажівки є життєво важливим, щоб двигун
працював гладко і видавав рівномірну потужність
для кращої економії та керованості

Пов’язані деталі двигуна, які входять до
фонду Volvo Exchange Parts

ТРАНСМІСІЯ. По мірі того як все більші і більші сила та
обертаючий момент передаються через силовий агрегат,
важливість використовувати оригінальні запчастини
Volvo Genuine Parts упродовж всього шляху передачі
надзвичайна. Електроніка автоматизованої системи
перемикання передач I-Shift забезпечує правильний вибір
передачі – при цьому двигун працює якомога економніше.
Деталі трансмісії, що входять до фонду
Volvo Exchange Parts

• Весь двигун в зборі

• Комплект зчеплення в зборі

• Двигун, частково (short block)

• Натискна пластина

• Головка циліндра

• Ведений диск

• Колінчастий вал

• Коробка передач в зборі

• Паливна помпа

• Коробка передач, часткова збірка

• Паливна форсунка

• Підшипник виключення зчеплення

• Інжектор блоку

• Пристрій керування передачею

• Сажевий фільтр

• Концентричний Привід Зчеплення

• Турбонаддувний агрегат
• Насос AdBlue
• Радіатор
• Насос охолоджуючої рідини
• Вентилятор з термостатом
• Інтеркулер
• Блок управління, двигун

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА. Електронна гальмівна
система Volvo (EBS) і запатентована технологія
дискових гальм забезпечують вантажівкам Volvo
дуже високий рівень безпеки. Більшу стабільність
зменшений гальмівний шлях і збільшене
«тримання» дороги можна досягти тільки тоді, коли
гальмівна система функціонує бездоганно.
Деталі гальмівної системи, що входять до
фонду Volvo Exchange Parts

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ. Ідеальна стабільність на
високих швидкостях. Повний контроль на низьких
швидкостях. Набагато менше навантаження на
м’язи. Новаторське динамічне рульове керування
Volvo Dynamic Steering повністю змінить спосіб
водіння. Без зусиль Volvo просто слідує Вашим
намірам.
Деталі рульового управління, що входять
до фонду Volvo Exchange Parts

• Супорт гальма

• Кермовий механізм

• Повітряний компресор

• Серво насос

• Гальмовий циліндр
• Осушувач повітря

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. Функція електричної
системи є критичним фактором для
функціонування вантажівки. Генератор Volvo
завжди має оптимальний взаємозв’язок з рештою
електричної системи. Таким чином Volvo завжди
ставить найвищі вимоги до всіх складових частин
генераторів.
Електрообладнання, що входить до фонду
Volvo Exchange Parts
• Генератор
• Електродвигун стартера
• Тахограф
• Радіо

