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STRUČNÝ SPRIEVODCA
Prehľad balíčkov
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Opravy pohonnej jednotky
Opravy mimo pohonnú jednotku
Prevádzkovo opotrebené diely
Údržba
Podpora v prípade poruchy
Zákonné kontroly
Ďalšie služby
Uptime Plus

Opravy pohonnej jednotky
Motor
Palivové čerpadlo, vstrekovacie potrubie a vstrekovače
Vlastný blok motora vrátane kľukovej hriadele, ojnice, piestov,
vložiek valcov, ložísk a rozvodových kolies
Vodné čerpadlo, termostat a skriňa termostatu
Hlava valcov a tesnenie hlavy valcov vrátane sacích
a výfukových
ventilov, vačkové hriadele a ústrojenstvo zdvíhadiel ventilov
Turbodúchadlo, sacie a výfukové potrubie
Olejové čerpadlo, olejová vaňa vrátane mierky oleja a náplne,
chladič oleja, ventilácia kľukovej skrine a modul ovládania
Turbodúchadla s VTG
Ventilátor (viskózny) a remenice, tlmič vibrácií
Výfuková / motorová brzda okrem externého riadenia
Štartér
EGR chladič
Nápravy
Kardanový hriadeľ
Polos, skriňa hnaciej nápravy
Náboj a súkolie nábojovej redukcie
Pohon
Prevodovka, skriňa prevodovky a jej vnútorné súčasti
(AS-Tronic modulátor)
Synchronizačné ústrojenstvo
Integrovaný chladič oleja
Retardér / intardér
Diferenciál, unášač diferenciálu, ozubené kolesá a vnútorné
ložiská, uzávierka diferenciálu

Opravy mimo pohonnú jednotku
Motor
Alternátor a kompresor
Chladiaci systém, chladič vrátane potrubia a hadíc, ventilátor
(nie viskózny)
Čerpadlo riadenia vrátane hadíc
EAS systém
EURO 6 – DPF jednotka – kontrola / výmena
Nápravy
Skriňa nehnanej nápravy
Ložiská osí náprav
Spojovacia tyč riadenia
Čap riadenia a ložiská čapu riadenia
Vačka bŕzd, automaticky nastaviteľné brzdové páky
Brzdový valec, brzdový bubon
Pohon
PTO a jeho ovládanie
Riadiace ventily, valce, potrubia a hadice
Prevodovka (pripojovacie potrubie)
Podvozok, riadenie a zavesenie kolies
Podvozok a diely súvisiace so zavesením kolies a odpružením
kabíny
Kabína
Všetky diely interiéru a exteriéru kabíny vrátane naklápacieho
zariadenia kabíny, zdvižné čerpadlá a zavesenie kabíny
Elektrický systém
Všetky elektrické súčasti a spoje na podvozku, motore
a kabíne
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Pomocné príslušenstvo (ak je vo výbave)
Kompletná klimatizácia
Doska točnice / štandardné prípojky
Ťažné zariadenie
Systém alarmu DAF
Prídavné kúrenie kabíny
Vstavaná chladnička DAF
Audiosystém

Opravy opotrebenia
Výmena
Tlmičov pruženia a silentblokov
Púzdier
Čapov závesu pérovania, čapov riadenia
Batérií
Brzdy
Opravy alebo výmena brzdových kotúčov a bubnov, čeľustí, obloženia

Pohon
Opravy a/alebo výmena spojky

Údržba
Všetky potrebné periodické aktivity preventívnej údržby podľa
štandardov údržby DAF pre dané vozidlo, vrátane všetkých
potrebných dielov, olejov a filtrov a s využitím originálnych
náhradných dielov DAF
Plánované servisné návštevy na údržbu zahŕňajú:
Kontrolu a v prípade potreby nastavenie hlavných svetlometov
Kontrolu a v prípade potreby doplnenie hladiny chladiacej
kvapaliny v motore, elektrolytu v akumulátore a hydraulickej kvapaliny v ústrojenstve naklápania kabíny a v hydraulike riadenia
V prípade potreby výmenu remeňov
V prípade potreby výmenu gumičiek stieračov

Podpora v prípade poruchy
ITS asistence
Náklady na opravu (u Xtra Care a Warranty Plus Driveline
zahŕňa len diely pohonnej jednotky)
Náklady na privolanie servisného vozidla
Náklady na odťah

Zákonné kontroly
Všetky legislatívou stanovené inšpekcie a prehliadky

Ďalšie služby
Vyzdvihnutie a vrátenie vozidla na plánovanú údržbu
Elektrické a vzduchové prípojky
Servis pneumatík
Nadstavba
Prídavná klimatizácia
Podpora zdvíhacieho čela
Žiarovky, poistky
Doplňovanie oleja

Ak podľa obsahu daného balíčka nemá klient nárok na príslušnú službu (služby), nebudú vyplývajúce náklady kryté touto dohodou
a spoločnosť DAF alebo (domáci) dealer vyčísli klientovi tieto náklady na úhradu detailne rozpísanou faktúrou:
Oprava škôd spôsobených pneumatikami alebo opravou pneumatík, ich výmenou, nastavovaním geometrie a/alebo vyvážením.
Údržba alebo (ak je potrebná) oprava nadstavby alebo tých komponentov a dielov, ktoré nepatria k vlastnému vozidlu.
Oprava poškodenia vozidla vyplývajúca z porúch nadstavby, poškodenie vyplývajúce z preťažovania a/alebo z prekračovania dĺžky predpísaných
údržbových intervalov.
Náklady a/alebo poškodenia vyplývajúce z nesprávneho spôsobu používania vozidla, podľa posúdenia spoločnosti DAF.
Opravy poškodení spôsobených kolíziou.
Akékoľvek prídavné náklady vyplývajúce z vykonávania úkonov opráv a/alebo údržby v čase mimo bežné pracovné hodiny.
Klient je povinný vykonávať úkony každodennej údržby popísané v príručke vodiča.
Zostavovanie zmluvy, ktorá vyhovuje vašim špecifickým potrebám, je vykonávané priamo na mieru. Preto je tento prehľad iba informatívny
a nemožno z neho vyvodzovať žiadne nároky. Záväzné sú len všeobecné termíny a Všeobecné obchodné podmienky DAF Servisné zmluvy,
platné v čase uzavretia zmluvy.

Táto publikácia nezakladá žiadne práva. Spoločnosť DAF Trucks N.V. si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie produktu
bez predchádzajúceho oznámenia. Produkty a služby zodpovedajú európskym smerniciam platným v čase predaja, hoci
sa môžu líšiť v závislosti na krajine, v ktorej sa nachádzate. Pre získanie najnovších informácií sa spojte s autorizovaným
dealerom spoločnosti DAF.

DAF Trucks Slovakia
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava-Patrónka
Slovenská republika
Telefon: +421 232 355 331
dafsk.info@daftrucks.com
www.daf.com
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