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ONDERHOUD
VERLENG UW INTERVAL TOT 150.000 KM MET DE13 MOTOREN

EFFICIENCY IN 
ONDERHOUD EN 

VERBRUIK

Onze olieverversingsintervallen (ODI*) voor 
de DE13 motoren zijn standaard 100.000 km 
of 12 maanden. Optioneel kan de service-
interval verlengd worden naar 150.000 km 
of 18 maanden (natuurlijk afhankelijk van de 
inzet van het voertuig).

Dit heeft een positieve invloed op de TCO 
van uw voertuig en door minder 
onderhoudswerkzaamheden, een 
maximale inzet van uw voertuig.

 HOGERE PRODUCTIVITEIT EN UPTIME

  LAGERE KOSTEN DOOR BESPARING 
ARBEIDSUREN + ONDERDELEN

 MINDER ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

 BRANDSTOFBESPARING





De airconditioning in uw Renault-truck zorgt niet alleen 
voor de gewenste temperatuur, ook laat het systeem u 
genieten van frisse lucht in de auto. Daarom is het 
belangrijk om de airco goed te onderhouden met een 
servicebeurt.

AIRCO-REINIGINGSERVICE 
VANAF € 39,-

VOORDELIG

FRIS EN

BLIJF GEZOND ACHTER HET STUUR EN 
ZORG VOOR EEN FRISSE AIRCO

SERVICES

 Werking en temperatuur controleren 

 Visueel controleren van conditie leidingen

 Reinigen (desinfecteren)

UW DEALER 
ADVISEERT U GRAAG 
OVER DE BESTE KEUZE.

DE JUISTE OLIE 
VOOR DE BESTE 
PRESTATIES!
De huidige 
motoren zijn 
geavanceerde en 
complexe 
machines. Voor 
de beste 
prestaties en om 
onnodige uitval 
te voorkomen 
adviseren wij u 
olie te gebruiken 
die specifiek is 
ontwikkeld voor 
uw voertuig.

Bijvullen van de verkeerde 
olie kan voor kostbare 
problemen zorgen voor uw 
voertuig en uw 
onderneming. 



START & DRIVE CONTRACTEN
Met Start & Drive biedt Renault Trucks 
u een onderhoudsplan op maat en de 
continue update ervan in uw hele bedrijf 
dankzij connectiviteit. Met Start & Drive 
profiteert u van een reeks service-
contracten die zijn aangepast aan 
uw voertuig en het gebruik ervan.

VRAAG UW 
DEALER NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN.

REFERENCE PERFORMANCE EXCELLENCE ENDURANCE

OPTIES

STORINGPREVENTIE 

SLIJTAGEMANAGEMENT 

SLIJTAGEONDERDELEN 

OPTIES
REPARATIES

(Complete voertuig) KORING OP ONDERDELEN UIT 
HET MAGAZIJNOPTIES REPARATIES

(alleen aandrijflijn)

PREVENTIEF ONDERHOUD PREVENTIEF ONDERHOUD PREVENTIEF ONDERHOUD
STANDAARD ONDERHOUD

 Hogere uptime en dus grotere productiviteit

 Hoogwaardige Renault Service tegen 
een vooraf afgesproken tarief

 Zekerheid en stabiliteit, geborgd door 
Renault Trucks Nederland

 De restwaarde van het chassis is geoptimaliseerd

 Verlaging van de totale eigendomskosten (TCO)

 Vermindering administratieve kosten

 Vaste maandelijkse kosten

Alleen geldig voor 
T- en D-modellen.



MAGAZIJNTOPPERS

 Bevat alle originele onderdelen die nodig 
zijn voor een onderhoudsbeurt aan een 
moderne Renault truck.

 Originele onderdelen zorgen voor de 
betrouwbare Renault Trucks kwaliteit!

 Goedkoper dan de som van de losse 
delen.

VANAF € 45,12*
Onderdeel Omschrijving Toepassing Bruto adviesprijs

7485137269 filterset (normal life) ENG-VE11-EU6  €            183,07

7423880701 filterset (Long life) ENG-VE11-EU6  €            206,60

7423880697 filterset (Long life) ENG-VE13-EU6  €            172,49

5001866937 filterset Mascott 110/130/150  €               53,58

5001866558 filterset Mascott Phase 3  €               83,42

5001875442 filterset Maxity  €               80,48

5001865773 filterset Midlum dci4  €               45,12

5001865774 filterset Midlum dci6  €               48,32

5001873327 filterset Midlum dxi5 euro V  €            110,80

5001875125 filterset Kerax dxi 11/13 euro IV& V  €            194,47

5001865780 filterset Kerax dxi  €               98,04

5001865775 filterset Premium dci 6  €               49,19

5001865780 filterset Premium dCi 11  €               98,04

5001873327 filterset Premium dxi 7  €            110,80

5001866519 filterset Premium dxi 11  €            188,34

5001875125 filterset Premium dxi 11/13 euro IV& V  €            194,47

5001865780 filterset Magnum / AE E tech 400/440/480  €             98,04

5001875125 filterset Magnum / AE Dxi 13 Euro IV & V  €            194,47

RUILDELEN: GOEDKOPER DAN NIEUW, NET ZO GOEDVOORDEELPAKKET 
T.B.V. ONDERHOUDSBEURT

*  Vraag uw dealer naar het geschikte 
voordeelpakket voor uw Renault truck.

ORIGINELE ONDERDELEN



Voorbeelden van regelmatig toegepaste ruildelen: 
Startmotoren, dynamo's, injectoren, waterpompen, 
remsysteem, radiateur, koppelingen.

VRAAG UW DEALER OM 
DE MOGELIJKHEDEN 

EN AANBIEDINGEN.

Naast originele onderdelen heeft uw Renault Trucks dealer een 
breed scala aan hoogwaardige ruildelen. Zo goed als nieuw, maar 
wel een stuk goedkoper. Door hergebruik van kwaliteitsonderdelen 
houden we ook nog eens rekening met het milieu. 

RADIATOR
7485022478

RUILVOORDEEL: 27%*

RUILDELEN: GOEDKOPER DAN NIEUW, NET ZO GOED

RUILVOORDEEL: 41%*

RUILVOORDEEL: 30%*

RUILVOORDEEL: 28%*

STARTMOTOR
7485003033

INJECTOR
7485003951

TURBO
7485020143

*  Exclusief statiegeld. 
Statiegeld krijgt u terug als u het oude 
onderdeel in bruikbare staat inlevert.



ACCESSOIRES
PARKING COOLERS OF STANDAIRCO’S

VANAF € 3.499
incl. montage

van € 3.859,-

SPX 1200 RT
SUPER COMPACT

VANAF € 2.299
incl. montage

van € 2.559,-

RTX 1000 RT

Een standairco - of parking cooler - koelt de cabine voor de veiligheid en 
het comfort van de chauffeur tijdens rustperiodes, wanneer een truck 
geparkeerd staat. De standairco is aangesloten op de accu van de truck 
en werkt via een elektrische compressor als de motor is uitgeschakeld. 

Heeft u een ouder model Renault-truck of 
rijdt u vaak op bestemmingen met extreme 
warmte? 

VRAAG UW RENAULT TRUCKS‑DEALER 
OM ADVIES.

 Stiller dan een standaard 
airconditioning unit.

 Afstandsbediening voor 
temperatuurregeling.

 Brandstofbesparing door 
zelfstandig werkende unit bij 
uitgeschakelde motor.

 Minder motorslijtage omdat deze 
niet wordt gebruikt.

 Een temperatuurgeregelde cabine 
biedt een betere nachtrust en 
ontspanning voor de chauffeur. 
Dit zorgt voor betere concentratie 
en meer veiligheid.

 Beter voor het milieu, door minder 
CO2-uitstoot.

VOORDELEN

MET DE EIA TOT 
WEL € 398,- 
EXTRA KORTING



De Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) 
biedt ondernemers momenteel 
een investeringsaftrek (EIA) 
aan voor standairco's in 
vrachtwagens.

Deze investerings aftrek is geen 
subsidie, maar een extra 
belastingaftrek van maximaal 
45% van het investerings-
bedrag op de winst uit 
onderneming.

VOORWAARDEN
 Binnen 3 maanden na opdracht-

verlening aanmelden via E-loket van 
RVO.

 Investeringsbedrag minstens 
€ 2.500,-.

 Standairco voldoet aan de eisen van 
code 240207.

EXTRA VOORDEEL 
DOOR DE ENERGIE-
INVESTERINGSAFTREK



NIEUWS EN KENNIS

Dankzij een dynamisch onderhoudsprogramma dat de slijtage van de onderdelen 
en de vroegtijdige waarschuwingen voor eventuele defecten opvolgt, 
maximaliseert Renault Trucks de bedrijfstijd en het potentieel van uw voertuig. 
Met Predict kunt u uw bedrijf en uw activiteiten met een gerust hart beheren!

PREDICT: PLAN VOORUIT DOOR VAN ONDERHOUD UW PRIORITEIT TE MAKEN

DE NAUWKEURIGSTE 
MANIER OM SLIJTAGE 

TE METEN

VOORSPELLEND ONDERHOUD MET REALTIME 
INFORMATIE

 OPTIMALISATIE VAN HET ONDERHOUD

 VOORKOMEN VAN DEFECTEN

 OPTIMALE BESCHIKBAARHEID VAN VOERTUIGEN

UPDATES OP AFSTAND OM WERKPLAATSBEZOEKEN TE STROOMLIJNEN
Pre-diagnostiek, onderhoudscorrecties en updates van het wagenpark: deze oplossing, die deel 
uitmaakt van het Predict aanbod, bespaart u tijd en garandeert een maximale beschikbaarheid van 
uw voertuig door onnodige onderhoudsbezoeken te vermijden.



SMART TACHO

LANDCODES INVOEREN PER 02-02-2022

Vanaf 2 februari 2022 moeten vrachtwagenchauffeurs bij het 
passeren van een landsgrens een landcode registreren in de 
tachograaf. Voor oude tachografen is dit een handmatige 
aangelegenheid die behoorlijk foutgevoelig is.

SOFTWARE UPDATE NAAR VERSIE 4.0E
De software upgrade naar de 4.0e kan worden verzorgd door de werkplaats en is per direct 
beschikbaar voor alle slimme tachografen van de generatie VDO DTCO 4.0.
De upgrade kan bijvoorbeeld als onderdeel van de periodieke keuring worden uitgevoerd en 
duurt minder dan 15 minuten. Elke upgrade omvat activering van de VDO Counter-functie en 
daarmee de werktijd-teller.

SMART TACHO 2  
IN 2023 BESCHIKBAAR
Nieuw geleverde tachografen zijn al af 
fabriek uitgerust met versie 4.0e. De 
‘echte’ smart tachograaf 2 (Versie 4.1) 
met veel nieuwe functionaliteiten komt 
begin 2023 beschikbaar. 



* Alle prijzen exclusief BTW. Prijswijzigingen en schrijffouten 
voorbehouden. Montage bij Renault Trucks-dealer. 

Zie ook de algemene voorwaarden.renault-trucks.nl/services2022
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OPTIMALE BESCHIKBAARHEID VAN UW 
VOERTUIG BIJ RENAULT TRUCKS

 U kunt snel en flexibel terecht voor een afspraak.

 De meeste onderdelen uit voorraad leverbaar of binnen 
1 dag. U bent snel weer op weg.

 2 jaar garantie op loon en materiaal.*

 Gebruik van originele onderdelen; langere levensduur 
en speciaal gemaakt voor uw voertuig.

 Snelle en deskundige service door gekwalificeerde 
monteurs.

 Jaren ervaring met bedrijfswagens en zakelijke klanten.


