
Nieuw: Euro VI roetfilter reinigen bij VGTC

Uw Euro VI-truck is voorzien van een Diesel Partikel Filter, ook bekend als roetfilter of DPF. Dit roetfilter is een 
uiterst gevoelig onderdeel en speelt een cruciale rol om aan de huidige Euro VI-emissiewetgeving te voldoen. 
Tevens zorgt het roetfilter ervoor om de maximale prestaties uit uw Volvo Euro VI-motor te halen.

Om het maximale uit het roetfilter te halen dient deze te worden gereinigd volgens de door Volvo Trucks 
voorgeschreven procedure. Het verkeerd reinigen kan leiden tot onherstelbare schade aan uw roetfilter, 
verhoogt het brandstofverbruik en kan leiden tot ongeplande kostbare reparaties. 

Voor het reinigen van uw roetfilter bent u bij Volvo Group Truck Center aan het juiste adres.

Correct onderhoud is van essentieel belang om de maximale prestatie uit uw Euro VI-roetfilter te halen.

- Gebruik de juiste brandstof en voeg géén additieven toe.
- Gebruik de juiste motoroliekwaliteit, VDS-4 zoals voorgeschreven door Volvo. 
- Houd u aan de door Volvo voorgeschreven roetfilterreinigingsintervallen.
- Maak geen aanpassingen aan het Euro VI-systeem.



hoe werkt het ?

U bestelt het roetfilter bij uw VGTC-dealer. Met drie verschillende type 
filtersets wordt 90% van het rijdend wagenpark in  Nederland gedekt. 
Zo kunnen wij u altijd snel bedienen met het juiste roetfilter. Op 
aanvraag kunnen wij ook andere merken roetfilters voor u reinigen.

Een filterset bestaat uit: 

- Een ruil-roetfilter
- Nieuwe montageklemmen en nieuwe pakkingen 
- Een retourverpakking
- Een testrapport

Randvoorwaarden en statiegeld

- Het filter moet herbruikbaar zijn.  
- Het retourfilter moet hetzelfde onderdeelnummer hebben als het bestelde filter.
- Retourneren inclusief oude klemmen, oude pakkingen en ondertekende retourbon in meegeleverde 
   plastic zak en doos.
- Retourontvangst thuisdealer binnen 28 dagen.
- Mocht het filter niet herbruikbaar of retour gezonden zijn binnen 28 dagen, dan ontvangt  
   u een nabelasting van € 1000,- statiegeld. 
- Creditering van het statiegeld vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van het 
   retourfilter. 

Nieuw roetfilter
Er kunnen diverse redenen zijn waarom uw 
roetfilter niet meer kan worden gereinigd:

- Overschrijding van de reinigingsinterval. 
- Het filter heeft inwendige scheurvorming. 
- Het filter laat roetdeeltjes door.
- Het filter heeft een gesmolten kern.
- Het filter is verzadigd van olie of water.

Uw VGTC-dealer doet u graag een voorstel voor 
een nieuw roetfilter.

Levering
Een bestelling bij uw VGTC-dealer voor 15:00 uur wordt binnen twee dagen geleverd. Indien gewenst is een 
eventuele spoedlevering (binnen 24 uur) ook mogelijk.




