HET GEMAK VAN
START & DRIVE

UW VOORDELEN

VOORAF INZICHT IN DE KOSTEN
GEEN RISICO’S
HOGE INZETBAARHEID VAN UW VOERTUIG DOOR
HET TIJDIG UITVOEREN VAN ONDERHOUD
■ HOGE RESTWAARDE VAN UW VOERTUIG
■ MINDER ADMINISTRATIE
■
■
■

START & DRIVE
REPARATIE- EN ONDERHOUDSCONTRACTEN

In welke sector van het transport u ook actief bent, Renault Trucks heeft verschillende diensten
en services ontwikkeld die helpen uw exploitatiekosten onder controle te houden en de risico’s te
verlagen. Een groot deel van de kosten van een truck of lichte bedrijfswagen bestaat uit reparatieen onderhoudskosten. Met een Start & Drive contract weet u precies wat u hieraan kwijt bent,
zonder het risico op onverwachte kosten achteraf.

START & DRIVE REFERENCE
Het contract Reference omvat het onderhoud (volgens het Renault Trucks onderhoudsschema) en de wettelijke jaarlijkse controles.

START & DRIVE EXCELLENCE
Het contract Excellence omvat het onderhoud (volgens het Renault Trucks onderhoudsschema), de wettelijke jaarlijkse controles,
de reparaties van mechanische en elektrische delen en de vervanging van slijtage delen (remmen, koppeling, accu’s).

Onderhoudswerkzaamheden motor

Reference

Excellence

Motor olie verversen + oliefilters vervangen

■

■

Controle beschermingsgraad en verversen van het koelsysteem

■

■

Brandstoffilterelement(en) vervangen

■

■

Ad blue filter vervangen

■

■

Vervangen luchtfilterelement(en)

■

■

Controle en vervangen van spanrollen en aandrijfriemen

■

■

Radiateurs reinigen

■

■

Alle noodzakelijk voorgeschreven controles

■

■

Reference

Excellence

Reparatiewerkzaamheden motor
Motorblok , cilinderkop, cilinders, kleppendeksel, dichtingen

■

Krukas, drijfstang, lagerwerk

■

Vliegwiel, vliegwielhuis, distributie, distributiehuis

■

Kleppen, tuimelaars, tuimelaaras, nokkenas, klepstoters

■

Turbocompressor en smering

■

Waterpomp, oliepomp, brandstofpomp

■

Injectoren, verstuivers en houders

■

Aandrijfriemen en spanners

■

Luchtcompressor

■

Brandstoftank en ad blue tank (uitgezonderd schade) + leidingen

■

Koelventilator, radiateur, intercooler, expansievat

■

Luchtfilterhuis

■

Hydraulische pomp, vacuümpomp

■

Aircocompressor, dynamo, startmotor

■

Ad blue pomp, injectie, sensor

■

Onderhoudswerkzaamheden versnellingsbak, pto, koppeling

Reference

Excellence

Verversen olie versnellingsbak, pto en hydraulische rem + oliefilters vervangen

■

■

Verversen hydraulische systeem van de koppeling

■

■

Alle noodzakelijk voorgeschreven controles

■

■

Reference

Excellence

Reparatiewerkzaamheden transmissie, pto, koppeling, intarder, retarder
Carter

■

Assen en tandwielen, in- & uitgaande as

■

Versnellingsbak sensoren

■

Smering en koeling van de versnellingsbak en pto

■

Elektrische componenten automatische versnellingsbak

■

Hydraulische componenten automatische versnellingsbak

■

Hydraulische vertrager, elektrische vertrager

■

Tussenbak, krachtafnemer

■

Koppelingsmechanisme, bediening, koppelingsplaat

■

Bediening versnellingsbak en krachtafnemer

■

Smering/koeling pto

■

Onderhoudswerkzaamheden achteras

Reference

Excellence

Olie aangedreven achteras(sen) verversen

■

■

Alle noodzakelijk voorgeschreven controles

■

■

Reference

Excellence

Reparatiewerkzaamheden achteras
Huis achterbrug + tandwielen

■

Sperdifferentieel + differentieel blokkering

■

Steekassen, naafreductie, naven, lagers

■

Naafreductie

■

Cardanas

■

Onderhoudswerkzaamheden vooras en stuurinrichting

Excellence

■

■

Alle noodzakelijk voorgeschreven controles

■

■

Reference

Excellence

Reparatiewerkzaamheden vooras en stuurinrichting
Stuurhuis, stuurkolom, stuurstangen, hydraulische componenten

■

Vooras lichaam

■

Naven, rollagers en bevestigingen

■

Onderhoudswerkzaamheden wielophanging
Alle noodzakelijk voorgeschreven controles

Reparatiewerkzaamheden wielophanging

Reference

Excellence

■

■

Reference

Excellence

Veerarmen, fuseepennen

■

Onderhoudswerkzaamheden remsysteem

Reference

Excellence

Vervangen van het element van de luchtdroger (apm)

■

■

Ontluchting luchtketels

■

■

Controle van de staat van de remblokken/remvoering en remschijven/remtrommels

■

■

Alle noodzakelijk voorgeschreven controles

■

■

Reference

Excellence

Reparatiewerkzaamheden remsysteem
Remmechanisme en bediening

■

Remblokken/remvoering, remschijven/remtrommels

■

Handrem mechanisme, rempedaal

■

Pneumatische componenten remsysteem

■

Apm, 4 kringsventiel, luchtketels

■

Pneumatische leidingen hulprem

■

Onderhoudswerkzaamheden chassis, cabine en elektrische installatie
Algehele doorsmering chassis en smering draaipunten portier scharnieren,
sloten, cabinevergrendeling enz.

Reference

Excellence

■

■
■

Brandstoftank(s) ontluchten

■

Vervangen ontluchtingsfilter brandstoftank

■

■

Alle noodzakelijk voorgeschreven controles

■

■

Smeren schotel/trekhaak

■

■

Reference

Excellence

Reparatiewerkzaamheden chassis, cabine en elektrische installatie
Luchtdruksensoren

■

Bevestiging, kantelmechanisme en vering cabine

■

Deuren, scharnieren, sloten, deurhendels

■

Ruitmechanisme, open dak, ventilator, klep

■

Instrumentenpaneel

■

Veiligheidsgordels

■

Stoelen en bed (uitgezonderd bekleding)

■

Elektrische draadbundels

■

Elektronische stuurunits

■

Dashboard, schakelaars

■

Tachograaf

■

Luchthoorn

■

Ruitenwissermechanisme (rubbers in pack veiligheid)

■

Ruitenwissersproeier (vloeistof in pack bijvulling)

■

Radio

■

Voorloop-/naloop-/pusheras

■

Reservewielhouder

■

Onderhoudswerkzaamheden airconditioning, verwarming en ventilatie

Reference

Excellence

Vervangen warmtewisselaar autonome verwarming lucht/lucht

■

■

Vervangen airco freonvloeistof en drogende filter

■

■

Reinigen filter luchtverwarming en condensor airconditioning

■

■

Alle noodzakelijk voorgeschreven controles

■

■

Reference

Excellence

Reparatiewerkzaamheden airconditioning, verwarming en ventilatie
Verwarmingssysteem

■

Nachtverwarming en leidingen

■

Airco en leidingen

■

START & DRIVE
REPARATIE- EN ONDERHOUDSCONTRACTEN

Reference

Vervangen filterelement(en) reservoir(s) stuurbekrachtiging

START & DRIVE CONTRACTEN
■ Vast maandbedrag
■ Risico op onverwachte reparatiekosten wordt door Renault Trucks gedragen
■ Minder zorgen over plannen van onderhoud, dat wordt voor u gedaan
■ Onderhoud door de erkende Renault Trucks dealer
■ Gebruik van originele Renault Trucks onderdelen
■ 1 factuur per maand voor uw hele wagenpark
■ Verminderen operationele risico’s en vergroten gebruiksefficiency voertuig

EEN CONTRACT OP MAAT
Een Start & Drive contract omvat alle voorgeschreven reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en wordt op maat aangeboden. De prijs is afhankelijk van de
inzet van uw voertuig (stadsgebruik, interlokaal gebruik, nationaal, internationaal,
etc.) en het geschatte aantal jaarlijks te rijden kilometers. Start & Drive contracten
kunnen voor alle modellen en typen van Renault Trucks worden afgesloten, zowel
lichte bedrijfswagens als trucks.

HAAL HET MAXIMALE UIT UW VOERTUIG

START & DRIVE
REPARATIE- EN ONDERHOUDSCONTRACTEN

KENMERKEN

