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MAN Huoltosopimukset ja Lisäturvat.
Kustannusvaihtelu kuriin.
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KUSTANNUSVAIHTELU
KURIIN.

Varaudu yllättävien korjauskustannusten 
riskiin. Käytä tiimisi aika liiketoimintaan 
solmimalla MAN-huoltosopimus. 
MAN-huoltosopimus jättää sinulle aikaa 
keskittyä täysillä ydintoimintoihisi. 
On hyvä tietää: MAN-huoltosopimus on 
voimassa koko Euroopassa. Yli 1.500 
MAN-huoltopistettä huolehtivat tarvittaessa 
ammattitaidolla ajoneuvostasi.
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Kaksi huoltosopimusmalliamme on suunniteltu juuri Sinulle. Sinun toiveillesi. Sinun vaatimuksillesi. Sinun tehtävillesi.

Kustannukset alenevat, suoritukset paranevat: Juuri näin saat kalustosta kaiken tehon irti. Päädytpä MAN-Comfort -huoltosopimukseen, 
tai täyden palvelun ComfortSuper-sopimukseen, tarjoaa MAN jokaiselle vaatimuksellesi sopivan ja tehokkaan ratkaisun.  Keskity ydinliiketoimintaasi.  

Me huolehdimme lopusta.
Vaivattoman liikkumisen varmistus kiinteään
hintaan. Voit huoletta keskittyä omien 
tehtäviesi hoitamiseen.

Jokaisella alalla on omat vaatimuksensa.
Olemme rinnallasi tarvittaessa apuna.

  

  

ComfortSuper huolto- ja korjaussopimus sisältää sekä
säännölliseen huoltoon kuuluvat huolto- ja tarkastustyöt
että kaikkien kuluvien ja rikkoutuneiden osien vaihtotyöt.
Lisäksi sopimukseen kuuluvat lakisääteiset mittaukset 
(piirturi- ja nopeudenrajoitintarkastukset, jarrusovitukset,
pakokaasumittaukset) ja Mobile 24 -huoltoautopalvelut. 
Sopimus kattaa kaikki vaativat ja kalliit korjaukset. 
Valitsemalla Comfort Super -sopimuksen valitset vapauden 
- huolehdimme autostasi ja sopimuksien hallinnoinnista.
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Varmuutta, joka maksaa itsensä. 
Kaikki MAN-huoltosopimukset yksilöitynä.

*  Voimansiirron takuun voi laajentaa koskemaan koko ajoneuvoa.

Saako olla vähän enemmän?
MAN-huoltosopimusvaihtoehtosi.

Lakisääteiset toimet

n   Kaikki lakimääräiset säännölliset tarkastukset,
kuten piirturi- ja nopeuderajoitintarkastukset, 
jarrusovitukset

n
  

Pakokaasumittaukset

Täyttömäärät

n   Huoltojen väliset huolto-ohjelman mukaiset
 nesteet ja voiteluaineet  

 

MAN-Tiepalvelu

  n

  

MAN Service Mobile24 -palvelu takaa koko
liikennöinnin toiminnan

n 

 

Hinauskustannukset lähimmälle MAN-huolto-
korjaamolle*

n

  

Euroopan-laajuinen liikkumisen varmistus kiinteään hintaan

Rengashuolto*

n

 

  Vaihtotyö, kun pienin sallittu renkaan urasyvyys on
 saavutettu

n

 

Tasapainotus

 

Nouto- ja palautuspalvelu*

n  Ajoneuvon nouto- ja palautuspalvelu sovitulta
paikkakunnalta MAN-huoltopisteelle huoltoa tai 
kuluvien osien korjausta varten

 

Kuormakorin kylmälaitteet*

n   Valitun MAN-huoltosopimuksen yhteydessä:
 n   Valmistajan ohjeiden mukaiset huoltotyöt
 n  Kuluvien osien korjaukset 
 n  Lakisääteiset toimet

n   Käytettävissä kaikkein sertifioitujen valmistajien tuotteille

Perälautanostin*

n   Valitun MAN-huoltosopimuksen yhteydessä:  
n  Valmistajan ohjeiden mukaiset huoltotyöt  
n  Kuluvien osien korjaukset 
n  Lakisääteiset toimet

YLEISET VAIHTOEHDOT LIIKKUMISEN VARMISTAMINEN PÄÄLIRAKENNEVAIHTOEHDOT

 

Sopimusten
hallinta

Huolto ja palvelut

Sopimusten
hallinta

Huolto ja palvelut

Koko ajoneuvon 
korjaukset  

(ilman kuluvia osia)

Kuluvien osien
korjaukset

Comfort -huoltosopimus sisältää kaikki 
huolto- ja tarkastustyöt, jotka on merkitty 
ajoneuvosi huoltosuunnitelmaan. Lisäksi 
MAN hoitaa puolestasi sopimusten 
hallinnan sekä niihin liittyvän organisoinnin 
ja hallinnon. Takuu- ja harkintatakuuoi-
keutesi ovat tietenkin voimassa.

Huoltosopimus Huolto- ja korjaussopimus

Kuormakori*

n   Valitun MAN-huoltosopimuksen yhteydessä:
n  Valmistajan ohjeiden mukaiset huoltotyöt  
n  Kuluvien osien korjaukset 
n  Lakisääteiset toimet

* Sisällytettävissä sopimukseen. 
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Huoltosopimukset, joihin voit luottaa.
Etusi yhdellä silmäyksellä.

Mitä oikeastaan saat solmimalla MAN-huoltosopimuksen? Lyhyesti: Säästät aikaa, rahaa ja hermojasi. 
Mutta katsotaanpa tarkemmin tarjolla olevia monipuolisia etuja ja hyötyjä.

è  Tarjoamme varman suunnittelu- ja 
laskelma varmuuden. 

MAN-huoltosopimuksen solmiminen ja kiinteät
huoltovälit säästävät sinua taloudellisilta 
yllätyksiltä: Pystyt tällä tavoin pienentämään
ennakoimattomien kustannusten riskiä, joita
aiheuttavat vanhenevan ajoneuvon suunnittele-
mattomat korjaukset. Optimaalisesti säädetty
ajoneuvotekniikka merkitsee lisäksi tuntuvia
polttoainesäästöjä.

 
 

è  Me huolehdimme, että ajoneuvosi pysyy
moitteettomassa kunnossa.

 

Koulutetun MAN-huoltokorjaamon henkilökunnan
tekemä ammattimainen huolto- ja korjaustyö on 
kaiken A ja O. Vain näin taataan MAN-ajoneuvosi 
perusteellinen turvallisuus ja toiminta. Oman 
osuutensa siihen tuo, että käytämme vain MAN
Genuine Part® -varaosia ja MAN Genuine Part®
ecoline -osia, jotka ylläpitävät MAN-ajoneuvosi 
arvoa.

 

 

è  “Yhden pysähdyksen taktiikka“: 
Kaikki samasta paikasta.

Tarvitseepa MAN-ajoneuvosi huolto- ja korjaustöitä 
tai päälirakennetöitä, olet MAN-huoltopisteessä
hyvissä käsissä. Hoidamme puolestasi koko 
käsittelyn, johon kuuluvat korjaustyöt, laskun 
tarkastus ja takuu- ja harkintatakuukysymysten
selvittäminen. Parasta on: Yksi ainoa yhteyspiste
säästää aikaasi ja rahaasi. 

 

è  Minimoimme ajoneuvon seisonta-ajan.
Ennakoivilla korjauksilla ja saumattomalla toiminnalla
saavutetaan MAN-ajoneuvosi merkittävästi parempi 
käyttövarmuus. Sen seurauksena saavutat luonnollisesti
paremman käytettävyyden ja lisäksi kustannussäästöjä.
Kaikki, mikä näkyy viivan alla parannuksena merkitsee
yrityksesi tehokkuutta.

-
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Oikea kalustonhallinta ei saa maksaa liikaa.
Mieluummin vähemmän.

Tehokas ajoneuvokaluston hallinta merkitsee säästöjä. Tuloksen kannalta kriittistä
on tarkastella kustannuksia kokonaisuutena: Päivittäisessä kaupanteossa ajoneuvon
ostopäätös perustuu usein hankintakustannuksiin. Myöhemmin lankeavat kustannukset 
unohdetaan tuossa vaiheessa mielellään. Kuitenkin myöhemmin lankeavat kustannukset 
määrittävät, onko ajoneuvo kustannustehokas vai ei. Hankintakustannukset ovat vain 
pieni osa kokonaiskustannuksista.

Ajoneuvosi eliniän kaikkien kustannusten seu-
raamisella on suuri merkitys. Vain sillä tavalla 
ajoneuvokaluston pitkäaikainen tehokkuus 
hahmottuu. Onhan selvää, että kuluja on myös
matkan varrella. Kaikkia ajoneuvon käyttöiän
aikana karttuvia kustannuksia nimitetään
elinkaarikustannuksiksi. 
(Total Cost of Ownership, TCO).

Solmimalla MAN-huoltosopimuksen säästät
seuraavissa elinkaarikustannuksissa:

 

n Kiinteät huoltotaksat säästävät huolto- ja
korjaustöiden kustannuksia, koska taksat 
eivät riipu huolto- ja korjaustöiden määrästä.
Kustannukset on helppo laskea ja huolto- 
ja korjaustyöt ovat suunniteltavissa. 

 

n Pienempi polttoaineen kulutus optimaalisesti
säädetyn ajoneuvotekniikan ansiosta.

n Kustannusten valvonta, yhteislaskutus, 
vähentynyt laskentatarve sekä takuu- ja 
harkintatakuukyselyjen vähentävät hallin-
nointikustannuksia ja helpottavat hallinnointia. 

Solmi sinäkin MAN-huoltosopimus.
Juuri Sinun MAN- ja NEOPLAN-

 

 
 

 

 

Elinkaarikustannusten (TCO) 
jakautuminen

 

TC -O

Esimerkkikustannusten jakoperuste: TGX 18.440 4×2; käyttöikä 4 vuotta; ajomatka 150.000 km vuodessa, kaukoliikenne. TCO-vertailu voi vaihdella
maan, ajoneuvotyypin ja käyttötarkoituksen perusteella.

Tietullit: 9,3 %

Verot ja vakuutukset: 3,7 % Renkaat: 2,3 %

Henkilöstö: 23,5 %

Hankinta: 11,1 %

Polttoaine: 32,8 %

         Hallinto: 9,9 %

          Huolto ja korjaus: 7,4 %

merkkisille kuorma- tai linja-autoillesi 
räätälöity sopimus säästää merkittävästi ja
läpinäkyvästi kustannuksia. Matkasi on näin
varmaa ja taloudellista.



11

Moottorit
Moottorikotelo
Sylinteriryhmä, öljypohja, sylinteriputket, jakopäänkotelo
hammaspyörineen, moottorin voimanulosotto

 

Sylinterinkansi
Sylinterikansi, venttiilikoneisto kannessa, venttiilin ohjaimet,
kannentiiviste

Kampikoneisto
Kampiakseli, runkolaakerit, kiertokanki, kiertokangen
laakerit, mäntä renkaineen ja tappeineen, värähtelyn-
vaimennin, massavoimien tasapainotuslaite, kiilahihnan
käyttö, vauhtipyörä hammaskehineen

 

Moottorin ohjaus
Nokka-akseli ja sen laakerointi, nokka-akselipyörä,
venttiilin nostimet, työntötangot, keinuvipu ja sen
laakerointi

 

Ruiskutuslaitteisto
ruiskutuspumppu, ruiskutuspumpun käyttö,

 

paineputket, ruiskutussuutin
EDC-ohjauslaite
Turboahdin
Pakokaasuturbiini, öljyputki, turbiinipyörä
Imu-/pakosarja
Imu- ja pakosarja ja niiden tapit ja ruuvit
Moottorijarru
AGR-moduuli
Jäähdytysjärjestelmä
Jäähdytysnestepumppu, tuuletin/tuulettimen laakeri, 
Pritarder

Moottorin voitelu
öljypumpun, öljypumpun käytön, öljynjäähdyttimen, 
öljyputkien kanssa

Käsivaihteisto
Vaihteiston kotelo
kotelon kannen kanssa
Akselit
Akselit ja niiden laakerointi, hammaspyörät, synkronointi, 
käyttölaippa

Esikytkentäryhmä
Puolittaja ja sen kotelo, hammaspyörät, akselit, synkronointi
Aluevaihtaja
Aluevaihtaja ja sen kotelo, planeettapyörästö, laakerit,
synkronointi
Vaihteiston kytkentälaitteet

 

Esikytkentäryhmä ja aluevaihtaja
Kytkentävipu, vaihteensiirtoakselit, siirtosormi, vaihteen-
siirtäjät, siirtohaarukat ja niiden liukupalat, lukitukset

Voiman ulosotto
Kotelo, hammaspyörät, akselit ja laakerit,
kytkentämuhvi, siirtohaarukka, liukukappaleet, tiivisteet
Voitelujärjestelmä:
Öljypumput, öljynjäähdytin
Hydrauliikkahidastin (Retarder)
Kotelo, pumppupyörät, laakerit, pumppu

AS Tronic -ohjainlaite

Hydraulinen vaihteisto (automaattivaihteisto)

Muunnin
Kotelo, pumppu- ja turbiinipyörät, laakerointi
Vaihteistokotelo
Kotelo, hammaspyörät, akselit, kytkin,
laakerit, pumput, vaihteensiirtokotelo, öljypohja,
käyttölaippa
Vaihteistojarru
Hydraulinen vaihteistojarru

Jakovaihteisto
Vaihdelaatikon kotelo
Hammaspyörät, akselit, laakerit, sakarakytkimet,
öljypumppu, käyttölaipat, tasaus
ja lukitus, ripustus ja kiinnitykset

Taka-akseli ja vain vetävä etuakseli
Akselikotelo
Lautas- ja kartiopyörä mukaan lukien laakerointi, 
tasauspyörästön kotelo, hammaspyörät sekä akselit, 
tasauspyörästön lukko,
siirtohaarukka ja pneumatiikkasylinteri, vetoakseli,
läpivedon laakerointi, käyttölaipat, öljypumput

Napavälitysvaihteisto
Kotelo, planeettasarja, laakerointi ja kansi
Välitasauspyörästö
Kotelo, tasauspyörästön laakerointi

Kardaaniakseli
Kardaaniakseli
Nivelakselit, värähtelyn vaimentimet, kannatinlaakerit
ja niiden kiinnitys
Apujarru (sähköinen/hydraulinen)

MAN HydroDrive®

Seuraavat mekaaniset ja elektroniset  
osat (käyttöosat) on liitetty voimansiirtoon:
Voiman ulosotto MAN HydroDrive® -käyttö, sisälamellit

 Voiman ulosotto MAN HydroDrive® -käyttö, ulkolamellit
 Voiman ulosotto MAN HydroDrive® -käyttö, olka-akseli
 MAN HydroDrive® -käyttö ja pyörännapamoottori

   MAN HydroDrive® -käyttö, MAN HydroDrive®
 -ohjainlaite, suurpaineputket, hydraulipumppu/

syöttöpumppu, ilman- ja öljynjäähdytinyksiköt,
 MAN HydroDriven® öljynjäähdytin,

  voiman ulosoton MAN HydroDrive®- hydraulipumppu
pumppu- ja venttiililohkot

Millainen on voimansiirron takuun ja lisäturvan laajuus?  
Kaikkien osien katsaus.

MAN-autolla ajat takuulla paremmin. MAN-ajoneuvon takuu on voimassa yhden vuoden
koko ajoneuvolle ja kaksi vuotta voimansiirrolle – ilman kilometrirajoitusta. TGS ja TGX ajoneuvot 4x2
tai 6x2 vetotavalla voimansiirron takuu on 3 vuotta/450 000 km ensin täyttyvän ollessa määräävänä. 
Hyödynnä lisäksi houkuttelevaa takuun laajennusta, jonka saa voimansiirrolle tai koko ajoneuvolle jopa
5 vuoteen saakka. Rahan arvoinen palvelu.

 

 

Käänny takuun laajennusta varten lähimmän MAN-myyntipisteen puoleen.

Voimansiirron lisäturva Koko ajoneuvon lisäturva

MAN-takuun laajennus lisäturvilla.
Kuorma- ja linja-autojen palvelujen yleiskatsaus.
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Voimansiirron
   korjaukset

(ilman kuluvia osia)

Koko ajoneuvon
   korjaukset  

(ilman kuluvia osia)
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