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Der er ingen, der har brug for en entreprenørmaskine – men man kan i høj grad have brug for det, de kan, fx at 
grave, udlægge asfalt eller transportere materiale – altså maskinens nytteværdi! 

Vi har i årevis haft stor fokus på at optimere vores kunders nytteværdi i forhold til deres investering i en Volvo entre-
prenørmaskine. Hele vores Volvo On-site koncept med rullende, komplette værksteder og On-Site telte er eksem-
pler på dette – initiativer for at maksimere ”oppetiden” og dermed nytteværdien af maskinerne.

I 2016 satte vi fokus på maskinførerens meget store indflydelse på nytteværdien og sammenfattede dette i en 
formel: Volvo + Fører = Begavet arbejdskraft.

Det centrale ord for os i denne formel er ordet Begavet. Begavet betyder for os evnen til at tænke sig om og bruge 
sin sunde fornuft.  Maskiner kan godt have fx intelligente hjælpefunktioner, men en maskine kan aldrig blive bega-
vet – altså bruge sin sunde fornuft og tænke sig om.  

Begavede handlinger er derfor afhængige af mennesker, der i konkrete sammenhænge bruger al deres viden og 
fornuft for at udføre handlinger og opgaver – på en begavet måde.

Hos Volvo Entreprenørmaskiner er det både en selvfølgelighed og et krav, at alle medarbejdere bruger deres viden 
og altid tænker sig om, så de på den bedst mulige måde kan hjælpe vores kunder med at optimere brugen og nyt-
teværdien af deres Volvo maskine.

Vi taler ofte internt om en særlig ”Volvo ånd”. Den er svær at forklare, men 
den er en blanding af faglig stolthed over Volvo produktet og branchens 
mest kompetente medarbejdere. Vigtigst er dog nok den passion, 
som alle medarbejdere udviser i det daglige arbejde for at hjælpe 
og udfordre vores kunder.

Volvo ånden betyder derfor for os, at vi altid støtter og hjælper 
vores kunder med at tage de mest begavede beslutninger 
omkring hele ejerskabet af deres Volvo maskiner. 

Vi kalder dette for:

Begavet arbejdskraft – Det handler om mennesker!

Jens Ejsing 
Adm. direktør 
Volvo Entreprenørmaskiner A/S

VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S
Tlf. 70 22 27 28 • www.volvo.dk
TAULOV: Amerikavej 2 
7000 Fredericia

Volvo Kataloget 2018 udgives af: 
Volvo Entreprenørmaskiner A/S.

Grafisk produktion: OEST Reklame ApS. 
Oplag: 4.500 ex. 
Trykt på miljøvenligt papir.

RINGSTED: Tranevej 2  
4100 Ringsted
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Model L60H L70H L90H L110H L120H L150H L180H L220H L260H L350H
Motoreffekt, hk/kW 167 / 123 173 / 127 186 / 137 259 / 191 276 / 203 300 / 220 334 / 246 373 / 274 421 / 310 540 / 397
Brydekraft, kN 84,9 96,5 137,7 175,8 189,2 202 239,9 255,9 336 505
Skovlkapacitet, m3 1,6 - 5,0 1,8 - 6,4 2,1 - 7,0 2,5 - 9,5 2,5 - 9,5 2,7 - 9,5 2,7 - 9,5 2,7 - 9,5 5,5 - 10,2 6,2 - 12,7
Statisk tippelast, ton 8,5 9,7 11,2 13,6 14,7 19,85 22,93 24,85 27,61 35,22
Arbejdsvægt, ton 11,0 - 13,6 12,7 - 15,5 14,5 - 17,3 18,0 - 20,7 18,5 - 21,6 24,1 - 25,6 27,0 - 28,4 31,2 - 33,1 33,1 - 35,2 50,0 - 56,0

LÆSSEMASKINER - TUNGE LÆSSEMASKINER - KOMPAKTE

Model L20H L25H L30GS L35GS L45H L50H
Motoreffekt, hk/kW 65 / 48 65 / 48 71 / 52 71,3 / 52,4 100 / 74,9 117 / 87
Brydekraft, kN 35,0 37,0 61,0 62,5 70,0 86,5
Skovlkapacitet, m3 0,7 - 1,0 0,8 - 1,2 0,9 - 1,5 1,0 - 1,6 1,0 - 2,3 1,2 - 2,5
Statisk tippelast, ton 3,35 3,80 4,35 4,20 5,97 6,56
Løftehøjde, meter 3,14 3,14 3,06 3,10 3,43 3,52
Arbejdsvægt, ton 4,48 - 4,65 4,92 - 5,09 5,50 - 5,71 6,10 - 6,44 8,63 - 9,09 9,41 - 9,89
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Model ECR355E EC250E EC300E EC380E EC480E EC750E
Motorydelse, hk/kW 243 / 179 213 / 159 240 / 179 306 / 225 371 / 277 502 / 374
Brydekraft, kN 209,0 186,0 205,0 242,0 284,0 359,0
Skovlkapacitet, m3 0,55 - 2,06 0,56 - 1,76 0,55 - 2,06 0,83 - 2,53 1,55 - 3,30 3,3 - 5,16
Maks. løfteevne, ton 15,7 12,3 13,8 26,3 27,4 32,77
Rækkevidde, meter 11,3 10,3 10,7 11,0 12,14 13,13
Arbejdsvægt, ton 34,1 - 38,1 25,6 - 28,9 29,3 - 32,7 36,0 - 43,0 45,6 - 53,9 73,5 - 75,3

Model MC70C MCT85C
Motoreffekt, kW / hk 44,7 / 59,9 44,7 / 59,9
Statisk tippelast, kg 703 862
Arbejdsvægt, kg 2.844 3.717

LÆSSEMASKINER - skridstyrede gravemaskiner - bånd

Model EC140E ECR145E EC160E EC180E EC220E ECR235E
Motorydelse, hk / kW 119 / 89 121 / 89 148 / 109 148 / 109 174 / 128 174 / 128
Brydekraft, kN 96,6 96,6 121,9 121,9 149,0 149,0
Skovlkapacitet, m3 0,33 - 1,01 0,25 - 0,82 0,3 - 0,96 0,3 - 0,96 0,48 - 1,44 0,36 - 1,44
Maks. løfteevne, ton 8,9 9,22 10,33 10,33 11,3 15,9
Rækkevidde, meter 8,36 8,36 8,98 8,98 9,93 9,51
Arbejdsvægt, ton 13,1 - 16,9 14,4 - 16,7 16,4 - 20,8 17,3 - 20,0 20,6 - 25,8 23,7 - 27,8
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Model EC27D EC35D EC55C ECR25D ECR35D ECR40D ECR50D ECR58D ECR88D
Motoreffekt, hk / kW 21,2 / 15,6 31,0 / 22,8 48,5 / 36,2 21,2 / 15,6 31,0 / 22,8 31,0 / 22,8 39,8 / 29,7 48,0 / 35,0 56,0 / 41,0
Bredde, total meter 1,50 1,62 1,92 1,55 1,78 1,78 1,92 2,00 2,30
Maksimal rækkevidde, meter 4,79 5,4 6,3 4,7 5,5 5,8 6,2 6,3 7,3
Brydekraft, kN 24,59 32,89 41,4 20,26 30,72 32,89 31,19 39,8 57,2
Arbejdsvægt, ton 2,73 3,53 5,70 2,49 3,52 3,88 5,01 5,88 8,45
Skovlkapacitet, ltr. 34 - 141 52 - 150 70 - 265 34 - 141 52 - 150 52 - 150 62 - 221 70 - 265 103 - 265

Model EC15D EC18D EC20D
Motoreffekt, hk / kW 16,3 / 12,0 16,3 / 12,0 16,3 / 12,0
Bredde, total meter 0,993 0,994 / 1,336 1,014 / 1,356
Maksimal rækkevidde, meter 3,9 3,9 4,2
Brydekraft, kN 12,9 12,9 18,27
Arbejdsvægt, ton 1,64 1,77 1,95
Skovlkapacitet, ltr. 20 - 60 20 - 60 30 -115

gravemaskiner - hjul gravemaskiner - KOMPAKTE

Model EW60E EW140D EWR150E EW160E EWR170E EW180E EW220E EW240E MH
Motoreffekt, hk / kW 61 / 45,2 143 / 105 143 / 105 156 / 115 152 / 112 175 / 129 171 / 126 175 / 129
Brydekraft, kN 43,3 108,5 108,5 126 126 136 132 -
Skovlkapacitet, m3 0,27 0,73 0,73 0,87 0,87 0,87 1,00 -
Maks. løfteevne, ton 4,0 4,4 9,7 6,2 10,8 9,8 12,5 11,4
Rækkevidde, meter 6,0 8,3 8,4 9,0 9,8 9,53 10,36 12,0
Arbejdsvægt, ton 5,62 14,1 - 15,9 15,4 - 17,9 16,2 - 18,2 17,9 - 19,2 18,2 - 20,3 19,7 - 22,2 26,0
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Model A25G A30G A35G A40G A45G/A45G FS A60H
Motoreffekt, hk/kW 319 / 235 361 / 266 445 / 327 472 / 347 472 / 347 673 / 495
Maks. drejningsmoment, Nm 2040 2040 2345 2500 2500 3177
Maks. kørehastighed, km/t 53 53 57 57 57 55
Lasteevne, m3 15,0 17,5 21,0 24,0 26,2 35,1
Lasteevne, ton 24,0 28,0 34,5 39,0 41,0 55,0
Arbejdsvægt, ton 21,6 23,1 28,95 29,9 30,1 43,75

Model - bånd ABG2820 P6820C P7820C P8820C P4820D ABG9820 P5770C P5870C P6870C

Motor, kW 63 140 175 175 98 273 129 129 129

Std. bredde, meter 1,50 2,50 2,50 2,50 2,5 3,00 2,50 2,50 2,50

Max. udlægningsbredde, m. 4,0 10,0 11,0 13,0 6,5 16,0 7,5 8,0 9,0

Max. udlægning, ton/time 330 600 700 900 500 1.500 500 600 700

DUMPERE udlæggere
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Model DD15 DD15 DD25B DD25B DD38HF
Vægt, kg 1.529 1.633 2.515 2.620 3,809
Valsebredde, mm 900 1000 1000 1200 1375
Centrifugalkraft, kN 15,6 17,8 37,5 - 25,5 40,6 - 27,7 36
Motoreffekt, kW 12,4 12,4 18,5 18,5 31,3

Model DD105 SD25 SD45B SD75B SD115B SD135B SD160B
Vægt, kg 10.500 2.700 4.948 7.091 11.743 12.828 16.691
Valsebredde, mm 1680 1050 1372 1676 2134 2134 2134
Centrifugalkraft, kN 112 - 99 56 93 - 75 132 - 96 258 - 208 258 - 208 291 - 249
Motoreffekt, kW 85 32,8 55,0 55,4 110 110 110

tromler - asfalt & råjord
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Volvo er lige i nærheden, når dine maski-
ner har brug for service eller reparationer. 
Og det uanset hvor de er inden for Dan-
marks grænser.

Volvos flåde af optimalt indrettede, mobile 
værksteder er bemandet med erfarne ser-
viceteknikere, som kan næsten alt. Derfor 
kan du regne med hurtig og effektiv hjælp, 
når og hvis uheldet er ude.

Maskiner med Volvo Service Aftaler finder 
vi selv og varskoer rettidigt, så de får den 
service til tiden, som fabrikkerne foreskri-
ver.

Volvo mobile værksteder medbringer såvel 
reserve- og sliddele som originale olier og 
kølemidler, og de er indrettet, så de kan 
tage brugte olier og kølemidler med retur 
til destruering.

VEST
Tlf.: 76 20 17 30

ØST
Tlf.: 76 20 17 40

= Rønne, Bornholm

mobile serviceværkstedermobile serviceværksteder
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Volvo Truck Center A/S 
Lokesvej 1, 3400 Hillerød

NB! Kun udlevering.

Volvo Truck Center A/S 
Skjernvej 6, 9220 Aalborg Ø.

NB! Kun udlevering.

Titan Lastvogne A/S 
Motelvej 4, Solrød, 2690 Karlslunde

NB! Kun udlevering.

Titan Lastvogne A/S 
Cargovej 1, 4840 Nr. Alslev

NB! Kun udlevering.

Decentral afhentning eller levering til døren

Titan Lastvogne A/S 
Industrivej 14, 3700 Rønne

NB! Kun udlevering.

volvo reservedele - direkte tlf. 76 20 17 20volvo reservedele - direkte tlf. 76 20 17 20

























Skifter Lastbil A/S 
Lillelundvej 22, 7400 Herning

NB! Kun udlevering.

Skifter Lastbil A/S 
Storegade 246, 6705 Esbjerg Ø.

NB! Kun udlevering.

Titan Lastvogne A/S 
Bødkervej 12, 4300 Holbæk

NB! Kun udlevering.

Volvo Truck Center A/S 
Logistikparken 14, 8220 Brabrand

NB! Kun udlevering.

Volvo Entreprenørmaskiner A/S 
Amerikavej 2, Taulov - 7000 Fredericia 
Tlf. 70 22 27 28

Volvo Truck Center A/S 
Holstebrovej 40, 8800 Viborg

NB! Kun udlevering.

Volvo Truck Center A/S 
Taastrupgårdsvej 32, 2630 Taastrup

NB! Kun udlevering.

Titan Lastvogne A/S 
Tranevej 2, 4100 Ringsted

NB! Kun udlevering.

 Bestillingsvarer

  Volvo Entreprenørmaskiner: Taulov 

 Bestilling inden kl. 15.00 VTC: Aalborg, Brabrand, Hillerød, Taastrup & Viborg. Skifter Lastbil: Herning & Esbjerg

  Titan Lastvogne: Holbæk, Karlslunde, Nr. Alslev, Ringsted & Rønne 

 Lagervarer Afhentning samme dag

 Bestilling kl. 07.00 - 16.00 Volvo Entreprenørmaskiner: Taulov fra kl. 07.00 - 16.00 / Fredag kl. 07.00 - 15.30

 
Bestilling inden kl. 09.00 Taastrup: fra kl. 14.00

 
Uden meromkostning

 Bestilling inden kl. 09.00 Aalborg: fra kl. 15.00 Uden meromkostning

 Volvo droppoint - Lagervarer Bliv oprettet som Volvo droppoint

 Bestilling inden kl. 15.30. Direkte levering på din adresse 
 OBS! Gælder kun brofaste øer. senest kl. 07.00 næste dag.

 
Afhentning af bestillingsvarer fra kl. 7.00 næste dag. 

 Dog fra kl. 7.30 i Brabrand og Herning, samt fra kl. 8.00 i Viborg og Esbjerg.

Fast pris: 295,- kr. pr. levering
Prisen er excl. moms. Der tages forbehold for prisændringer
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Kundens behov 
i centrum

Skal du undvære din maskine betaler vi 
transporten.

Denne eksklusive service gælder alle 
maskiner med Volvo Service Aftaler – 
uanset mærke, alder og timetal.

Volvo On-Site service er nemlig ikke 
kun forbeholdt Volvo maskiner, og det 
er vore serviceaftaler heller ikke.

Oprindeligt udviklede vi Volvo On-site kon-
ceptet for at begrænse maskinernes stil-
standstider til den tid, der faktisk medgår 
til service og reparationer. Men nu er det 
blevet til meget mere end det. Undervejs 
har vi flyttet de fleste aktiviteter omkring 
service, reservedele og reparationer fra de 
centrale værksteder og ud til kunderne og 
deres respektive arbejdspladser.

Det sparer omkostninger til dyre maskin-
transporter og uproduktive stilstandstider 
for såvel maskiner som førere. Reserve-
dele kan leveres direkte til din dør eller 
arbejdsplads. Service og reparationer 
udføres der, hvor din maskine befinder sig. 
Det kalder vi kunden i centrum!

volvo on-site Maskintransport
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En maskines totale pris pr. time i drift (TCO) 
er langt mere interessant og vigtigere, end 
hvad maskinen koster i indkøb..!

Indkøbsprisen er kun én blandt mange 
parametre, der samlet udgør en maskines 
kostpris pr. time. Vi har skabt et værktøj, der 
kan hjælpe vore kunder med at beregne 

volvo førerakademitco - total cost of ownership

TCO. Både for Volvo maskiner og alle andre 
mærker. Volvos TCO-beregner er et compu-
terbaseret program, som giver et enestående 
grundlag for at kalkulere de totale omkost-
ninger for en maskines drift over en konkret 
periode.

TCO-beregneren tager højde for alle forhold, 

der over hele maskinens levetid har indfly-
delse på dens samlede omkostninger pr. 
time i drift. Uanset mærke og uanset form for 
finansiering.

Tag fat i os, og lad os beregne dine TCO på 
dine nuværende maskiner eller de maskiner, 
du har tanker om at købe.

Volvo Førerakademi
Vi har siden 2013 afholdt Volvo Eco Operator førerkurser for erfarne og dygtige maskinførere, så de har fået indsigt i 
den nyeste teknologi og hjælpefunktioner, som en moderne Volvo maskine er udstyret med. 

Maskinføreren er den vigtigste variabel, når det gælder om at optimere sin TCO, så derfor er denne indsigt og viden 
helt afgørende for, at man får det maksimale udbytte af sin investering i en Volvo.

Vi er derfor stolte over at kunne præsentere vores nye Volvo Førerakademi, hvor vores dygtige og erfarne produktspe-
cialister tilbyder en række forskellige kurser og konsulentydelser, der målrettet søger at optimere brugen og udbyttet 
af Volvos maskiner.

Kontakt Volvos konsulenter for at høre nærmere om kurserne og dine muligheder.

Volvo Førerakademi tilbyder følgende kurser og ydelser:

 Volvo Eco Operator

 Volvo Eco Operator Pro

 Afleveringskurser

 Skræddersyede firmakurser

 Konsulentbistand
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Volvo har udviklet Volvo Co-Pilot, som 
er et banebrydende on-board-display 
til udvalgte maskiner. En højopløselig 
berøringsskærm er førerens assistent i 
kabinen, som giver ubegrænset adgang til 
alle de integrerede funktioner, der kræves 
for at udnytte Volvo-maskinens fulde 
potentiale.

Uanset om du komprimerer asfalt, graver 
grøfter eller læsser tunge materialer, med-
virker Volvo Co-Pilot til uovertruffen styring. 
Det sikrer optimal præcision og nyttetid 
over et bredt spektrum af anvendelser og 
maskiner. 

Volvo Co-Pilot kan dog ikke gøre det 
alene. Den interaktive skærm fungerer 
sammen med Volvo Assist, som indtil 
videre består af:

• Load Assist til læssemaskiner

• Dig Assist til gravemaskiner

• Compact Assist til 
 asfaltkomprimeringsmaskiner

• Pave Assist til udlægningsmaskiner

Med alle materialeinformationer via 
Co-Pilot lige ved hånden kan føreren 
udføre mere arbejde pr. liter brændstof 
og således på samme tid øge maskinens 
produktivitet og brændstof-effektivitet.

Volvo Co-Pilot = Din TCO Co-Pilot

volvo co-pilotvolvo co-pilot
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maskine og redskab 
skal passe sammen

volvo service aftaleroriginale volvo redskaber

Et perfekt match mellem maskine og redskab er en væsentlig forudsætning for at optimere 
din TCO. Et korrekt valg af redskaber øger din produktivitet, samtidigt med at du minimerer 
slidtagen på maskinen. Af samme årsag har Volvo de sidste par år haft stor fokus på at 
udvikle redskaber, der giver et 100% match mellem redskab og maskine. 

Volvo kan derfor i dag tilbyde redskaber som skovle, hamre og tænder med en geometri og 
opbygning, som giver dine Volvo maskiner maksimal balance, sikkerhed og produktivitet. 

Tag din Volvo konsulent med på råd – det betaler sig! 

volvo gør arbejdet 
og tager ansvaret
Volvo Service Aftaler betyder for dig mindre arbejde, færre 
omkostninger og større fleksibilitet. Volvo sørger for, at 
dine maskiner serviceres til tiden og at deres vedligehol-
delse fuldt og helt følger fabrikkernes og arbejdstilsynets 
forskrifter.

Der findes Volvo Service Aftaler med fire forskellige 
niveauer:

Fire serviceaftaler:

 Hvid Aftale (årligt sikkerhedseftersyn)

 Blå Aftale

 Sølv Aftale

 Guld Aftale

Aftalerne er fleksible med hensyn til indhold og kan om-
fatte alt lige fra inspektion af maskinen til det fulde ansvar 
for vedligeholdelse og eventuelle reparationer. Dine ønsker 
og dit behov afgør indholdet. Og ingen maskine er for 
gammel eller for lille.

Inden for de fire niveauer kan der skræddersyes service-
aftaler helt efter dine ønsker og behov. Og mens vi er hos 
dig, tager vi os også gerne af evt. maskiner af fremmede 
mærker.
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Finansiering

Skræddersyet til dit behov:

På formentlig markedets bedste vilkår finan-
sierer Volvo Finans hvert år for mere end 
500 mio. kroner. 

I modsætning til traditionelle lån i banker 
giver Volvo Finans garanti mod opsigelse af 
kontrakter, der ikke misligholdes. 

Et kendetegn er også, at Volvo Finans kom-
binerer sikkerhed og handlefrihed for sine 
kunder.

Volvo Operationel Leasing:

Med Volvo Operationel Leasing kan du 
indrette eller supplere din maskinpark 
præcis efter dine opgaver. Du betaler en fast 
månedlig pris for hver maskine, du har brug 
for til en konkret entreprise.

Dine fordele er:

• Bedre likviditet

• Finansieringen optages ikke i firmaets 
 balance

• Ingen risiko for maskinernes restværdi

• Leasingafgiften er fuldt fradragsberettiget

Volvo Operationel Leasing er en skatte-ef-
fektiv og meget fleksibel finansieringsmåde. 
Du betaler en fast pris for brugsretten til de 
ønskede maskiner i den aftalte periode. Der-
efter leveres de tilbage i den aftalte stand. 
Maskinernes værdiforringelse er hverken dit 
problem eller risiko.

Volvo Finansiel Leasing:

Du har den fulde brugsret til maskinen mod 
betaling af faste månedlige ydelser. Det gør 
det let for dig at budgettere, og du belaster 
hverken dine kreditfaciliteter eller din likviditet 
som ved køb.

Dine fordele er:

• Bedre likviditet

• Gunstige opsigelsesvilkår

• Mulighed for forlængelse med lavere afgift

• Leasingafgiften er fuldt fradragsberettiget

• Leasingaktivitet medtages som et aktiv i 
 dit regnskab

Volvo Finansiel Leasing er en attraktiv mu-
lighed for at udvide dine aktiviteter uden at 
binde eller låne fremmed kapital til anskaf-
felse af maskiner.

Forsikring:

Volvo Finans tilbyder særlige forsikringer 
med stor økonomisk tryghed og lave præ-
mier på Volvo maskiner. 

På maskiner med Volvo Service Aftaler er der 
ekstra rabat på forsikringspræmierne.

Forsikringen indeholder følgende dæknings-
områder:

• Maskinkasko ved såvel indefra som udefra 
 kommende skader

• Brand-, tyveri- og vandskade – herunder 
 også simpelt tyveri

• Afsavnsdækning

• Leasingafgift op til 6 måneder

• Transportskader

• Dækning ved videreudlejning

finansiering - leasing - forsikringfinansiering - leasing - forsikring
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FORLÆNGET / UDVIDET FABRIKSGARANTI

Forlænget garanti dækker omkostninger for arbejde og reser-
vedele i tilfælde af fejl og mangler. 

Gyldighedsperiode: 0 - 5 år eller op til 6.000 timer.

KOMPONENTFORSIKRING / KOMPONENTGARANTI 
(Drivlinie og hovedkomponenter)

Komponentforsikringsgaranti dækker omkostninger for arbejde 
og reservedele i tilfælde af reparation. 

Gyldighedsperiode: 0 - 5 år eller op til 10.000 timer. 
Kompaktmaskiner op til 6.000 timer.

DRIVLINIEFORSIKRING / DRIVLINIEGARANTI

Drivlinieforsikring dækker omkostninger for arbejde og reserve-
dele i tilfælde af reparationer. 

Gyldighedsperiode: 0 - 5 år eller op til 10.000 timer. 
Kompaktmaskiner op til 6.000 timer.

FORLÆNGET / UDVIDET FABRIKSGARANTI

Beskrivelse 
*) Udvalgte maskiner

Læsse- 
maskine Dumper

Gravemaskine
Volvo/Åkerman 

Gravemaskine
Volvo/Samsung

Kompakt 
Læsse- 

maskine

Kompakt 
Grave- 

maskine
Rendegraver Grader

Motor • • • • •
Motor, Shortblock * • • • •
Motor, Longblock * • • • •
Krumtap • • • • • •
Converter • •
Hovedventilblok • • •
Topstykke • • • • •
Indsprøjtn. pumpe • • • • • • • •
Dyser • • • • • •
Turbolader • • • • • •
Vandpumpe • • • • • •
Køler • • •
Starter • • • • • • • •
Generator • • • • • • • •
ECU • • • • •
Transmission • • •
Dropbox • •
Kron-/spidshjul •
Bremser •
Luftkompressor • •
AC kompressor • • • •
Hydraulikpumpe • • • • • • • •
Hydraulikmotor • • • • • •
Hydraulikcylinder • • • •
Manøvreventil •
Bom •
Aksel, komplet •
Diesel Partikel filter • • • • •

forlænget / udvidet fabriksgarantiforlænget / udvidet fabriksgaranti
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Originale volvo dele = optimer din tco

originale volvo reservedeleoriginale volvo reservedele

Når det drejer sig om minimering af ejerskabs- og 
driftsomkostninger, er der ikke plads til eksperi-
menter. Det handler om dine maskiners optimale 
funktion og værdisikring.

Kun originale Volvo dele garanterer højeste sikker-
hed, ydeevne og produktivitet. Hver eneste del af 
maskinen har kritisk betydning for dens nyttetid og 
ydeevne. Det gælder såvel komponenter, reserve- 
og sliddele som køle- og smøremidler.
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CareTrack samler alle relevante data fra din maskine og 
giver dig adgang til dem via din computer. 

Med Volvo CareTrack kan du bl.a. se:

 Hvor din maskine befinder sig.

 Hvad og hvor meget den laver.

 Hvor meget brændstof den bruger.

 Hvornår den skal have service.

Du kan desuden fx trække rapporter på:

 Motorbelastninger.

 Brug af bremser og differentialespærre.

 Evt. fejlkoder.

Sikkerhed:

 Du kan ”låse” din maskine til et bestemt geografisk 
 område, så du får en alarm, hvis maskinen forlader 
 området.

 Du kan altid se, hvor maskinen er, og hvor den er på 
 vej hen.

et værdifuldt tco-værktøj

caretrack
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