VOLVO DĪZEĻDEGVIELAS CIETO DAĻIŅU FILTRA MAIŅA

Dīzeļdegvielas cieto daļiņu filtrs (DPF) ir visefektīvākā tehnoloģija dīzeļdzinēja cieto daļiņu emisijas samazināšanai. Tas samazina kaitīgo vielu emisiju vairāk nekā par 99%, nodrošinot atbilstību
mūsdienīgām vides aizsardzības prasībām. Tomēr, lai uzturētu tā filtrēšanas spēju, kā arī visefektīvāko degvielas patēriņu jūsu kravas automašīnai un maksimālu dzinēja veiktspēju, DPF ir jātīra. Tā
kā filtrs pašlaik ir iekļauts Volvo apmaiņas (EXCH) detaļu sarakstā, procedūra ir ātrāka, drošāka un
labāka, kā arī par konkurētspējīgāku cenu nekā jebkad agrāk.
Mūsu DPF tīrīšana ir unikāla procedūra.
DPF ir ļoti jutīga automašīnas aprīkojuma daļa, tāpēc,
lai nodrošinātu tās darbību un nepieļautu bojājumus,
ar filtru strādāt drīkst tikai pieredzējuši mehāniķi. Volvo
Trucks DPF filtrējošo elementu atjaunošana tiek veikta
mūsu specializētajā rūpnīcā Francijā.

Lielisku filtrēšanas spēju, vislabāko iespējamo
degvielas patēriņa efektivitāti un ilgākus apkopes
intervālus nodrošinām atjaunošanas procedūras laikā:
• pilnīgi visus filtrus karsējam žāvēšanas krāsnī
• filtrējošajiem elementiem veicam trīspakāpju
pārbaudi, lai noteiktu plaisas
• rūpīgi pārbaudām pārklājumu
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Palieciet ārpusē un esiet drošībā
Lai gan DPF uzdevums ir mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi,
tas tomēr ir bīstams izstrādājums. Tajā ir degvielas degšanas
procesā dzinējā radušies pelni un kvēpi, un, ja ar filtru
nerīkojas pietiekami uzmanīgi, var ieelpot kancerogēnas
vielas un apdraudēt savu veselību. Uzticot visu DPF maiņas
procesu Volvo Trucks servisiem, jūs pasargājat sevi un
savus darbiniekus no kaitīgas iedarbības uz veselību. Kā arī
nodrošināt, ka bīstamie atkritumi tiek likvidēti profesionālā un
videi draudzīgā veidā.
Mūsu pakalpojumu pieejamība jūsu transportlīdzeklim
nodrošina maksimāli ilgu ekspluatācijas laiku
Apzinoties, ka jūs varat nopelnīt, tikai esot ceļā, mēs
darām visu iespējamo, lai jums palīdzētu tur ātrāk nokļūt,
tāpēc esam sagatavojuši Volvo apmaiņas (EXCH) detaļu
piedāvājumu. Kad ierodaties uz plānoto DPF maiņu, tas jau
ir gatavs uzstādīšanai. Lai ietaupītu pēc iespējas vairāk jūsu
darba laiku, cenšamies apvienot DPF maiņas intervālus ar
tehniskās apkopes apskatēm.
Iekļaujoša un pievilcīga cena
Iekļaujot DPF Volvo apmaiņas (EXCH) detaļu programmā
un atjaunojot filtrus savā rūpnīcā, varam piedāvāt pilnīgi tīru
DPF par ļoti pievilcīgu cenu. Nododot atpakaļ izlietoto DPF,
palīdziet mums saglabāt zemu cenu. Volvo DPF maiņas
piedāvājumā ir iekļauti ne tikai filtrējošie elementi, bet
arī blīves un spailes, kas nepieciešamas kvalitatīvai DPF
uzstādīšanai.

Garantija, kam varat uzticēties
Visiem Volvo apmaiņas (EXCH)detaļu programmā
iekļautajiem izstrādājumiem ir spēkā tāda pati garantija kā
mūsu zīmola jaunajām oriģinālajām Volvo detaļām. Protams,
tas attiecas arī uz DPF, turklāt garantija ir spēkā ikvienā
pasaules daļā, lai kur jūs atrastos.
Palīdzam jums būt ilgtspējīgiem
Kravas automašīnu lielāko ietekmi uz vidi rada izplūdes
gāzes, kas savukārt ir saistītas ar degvielas patēriņu,
degvielas kvalitāti, sadedzināšanas metodēm un izplūdes
gāzu pēcapstrādi. Nodrošinot uzticamu DPF nomaiņu,
palīdzam jums ievērot visas likumdošanā noteiktās emisijas
normas un būt konkurētspējīgiem kā ilgtspējīga transporta
piegādātājiem.

