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Frekuensi Penggantian

Penyaring GH8* GH11*

Penyaring Udara - Primer Setiap 60,000 km

Penyaring Udara - Sekunder Setiap 120.000 km

Penyaring Ventilasi Tangki Bahan Bakar Setiap 60,000 km

Penyaring Bahan Bakar - Primer

Setiap 30.000 km Setiap 20.000 km
Penyaring Bahan Bakar - Sekunder

Penyaring Oli Mesin

Penyaring Bypass Oli Mesin

Kartrid Pengering Udara Setiap 90.000 km Setiap 100.000 km

Oli

Oli Mesin
Setiap 30.000 km

Setiap 20.000 km

Oli Gearbox Setiap 40,000 km

Oli As Roda Belakang Setiap 60,000 km

Lain-lain

Pemberian Gemuk
Setiap 30.000 km Setiap 20.000 km

Air Aki untuk Baterai (isi ulang)

*GH8   : kapasitas mesin 8 liter
*GH11 : kapasitas mesin 11 liter

PEMERIKSAAN LEVEL FLUIDA, OLI, DAN LUBRIKASI I* B* A*

Lubrikasi sasis
Lubrikasi kabin
Pemeriksaan level oli di kompartemen lain
Pemeriksaan level fluida
Pemeriksaan pengering udara

DI DALAM KABIN I* B* A*

Pemeriksaan lampu peringatan dan lampu indikasi

Pemeriksaan kode kesalahan

Pemeriksaan kontrol mesin pada kabin

Pemeriksaan mesin dan pemeriksaan elemen starter
Pemeriksaan operasi regulator tekanan pembuangan
Pemeriksaan fungsi dan kondisi kompresor
Pemeriksaan sistem rem
Pemeriksaan rem mesin

Pemeriksaan rem parkir dan katup blocking

Pemeriksaan penghubung pemindahan roda gigi dan pedal kopling

Pemeriksaan bogie lift

Pemeriksaan engsel, kunci, dan strip sealing

EKSTERNAL I* B* A*

Pemeriksaan lampu, wiper, dan cairan pencuci

Pemeriksaan spion dan reflektor pandangan belakang

Pemeriksaan saluran masuk udara dan deflektor udara

Pemeriksaan pemasangan kabin, sistem hidrolik, perangkat penguncian, 
grill, dan pemiringan kabin
Pemeriksaan kebocoran baterai, pemasangan, berat jenis asam baterai, 
level fluida, sambungan, dan fox baterai

Pemeriksaan pemasangan dan sambungan baterai

Pemeriksaan tangki bahan bakar

Pemeriksaan keausan ban

KOMPARTEMEN MESIN I* B* A*

Pemeriksaan semua dudukan

Pemeriksaan semua kabel dan sambungan listrik

Pemeriksaan kompresor untuk sistem ventilasi

Pemeriksaan sabuk penggerak
*1: Servis Awal (setelah 4 minggu atau maksimal 5000 Km) 
*A: Servis Tahunan (setiap 12 bulan) 
*B: Servis Dasar (setiap 6 bulan)

PENGUJIAN TEKANAN PADA SISTEM PENDINGINAN I* B* A*

Pemeriksaan isi cairan pendingin
Pemeriksaan radiator dan kipas radiator
Pemeriksaan intercooler
Pemeriksaan sealing, selang, pipa, dan saluran
Pemeriksaan kebocoran knalpot
Pemeriksaan power steering
Pemeriksaan sekat suara untuk mesin
Pemeriksaan saluran masuk udara antara saluran masuk udara dan turbo
Pemeriksaan kelonggaran katup (jika ada)
Pemeriksaan kelonggaran injektor unit (jika ada)

SUSPENSI DEPAN, RODA GIGI KEMUDI I* B* A*

Pemeriksaan gaiter dan kelonggaran sambungan peluru (ball joint)
Pemeriksaan sistem sambungan kemudi
Pemeriksaan peredam kejut depan
Pemeriksaan bantalan roda depan
Pemeriksaan roda depan

PEMERIKSAAN DI BAWAH KENDARAAN I* B* A*

Pemeriksaan kekencangan, kelonggaran bantalan, dan ventilasi pada as 
roda depan penggerak (jika terpasang)
Pemeriksaan kopling/pencatatan ketebalan
Pemeriksaan gearbox dan power take-off
Pemeriksaan sensor speedometer dan kopling sambungan
Pemeriksaan as roda belakang dan reduksi hub
Pemeriksaan poros propeler
Pemeriksaan pipa knalpot dan peredam penyaring partikulat
Pemeriksaan pegas dan baut u
Pemeriksaan batang anti-oleng
Pemeriksaan peredam kejut belakang
Pemeriksaan saluran dan selang udara terkompresi
Pemeriksaan kerangka sasis dan balok lintang
Pemeriksaan roda belakang
Pemeriksaan kunci diferensial
Pemeriksaan rem
Pemeriksaan roda sesuai dengan torsi yang benar
Pencatatan ketebalan selang rem
Pengujian di jalan
Pemeriksaan performa kendaraan
Pemeriksaan kontrol berkendara

UD Trust juga menyertakan layanan utama berikut yang 
membantu merawat Quester Anda

UD Trust menyertakan penggantian suku cadang dan oli berikut

Semakin lama berkendara

Untuk memaksimalkan pendapatan, Anda 
memerlukan Quester untuk mendukung 
operasi Anda. Itulah alasan mengapa kami 
menyusun jadwal servis personal dan yang 
dioptimalkan. Dengan mendasarkan upaya 
servis pada kebutuhan bisnis aktual, UD 
Trucks membantu Anda mengoptimalkan 
waktu kerja Anda.

Ketahui biayanya sejak awal

Kontrak Servis UD membantu Anda 
mengelola anggaran pemeliharaan 
Quester Anda dengan sangat mudah. 
Anda membayar dalam jumlah tertentu 
secara dimuka atau berkala, sementara 
kami menangani penjadwalan dan biaya 
servis.

Ketenangan

Anda mendapatkan interval servis yang 
optimal serta Suku Cadang dan Oli Asli 
UD yang sangat andal.

Kenyamanan

Bermitra dengan UD Trucks akan 
mengurangi pekerjaan administratif Anda. 
Kami memastikan bahwa Quester Anda 
diservis dengan tepat waktu serta menjaga 
biaya tetap terkendali dengan transparansi 
penuh untuk Anda. Anda tetap dapat 
berkonsentrasi pada operasi bisnis Anda.

Kontrak Servis UD Trust

Servis tahunan dan servis dasar sesuai kebutuhan khusus 
truk Anda

Penggantian oli pada

 - Mesin
 - Gearbox
 - Gardan belakang (rear axle) 

Lubrikasi berkala pada suku cadang sasis

Bagian lain yang akan mendapatkan servis utama untuk 
pemeliharaan preventif Quester Anda

 - Penyetelan unit injektor dan katup
 - Penyaring bahan bakar, penyaring udara, 
penyaring oli mesin, pengering udara / air drier.

UD Trucks terbaik

Kami mengumpulkan hal-hal terbaik dari  
UD Trucks untuk memberikan Anda program 
perjanjian servis yang terjangkau, tanpa 
mengurangi kualitas dan layanan. Misi kami 
adalah membantu perkembangan bisnis 
Anda. Kami adalah pendukung yang dapat 
diandalkan untuk keberhasilan Anda

Tingkatkan profitabilitas Anda

Kontrak Servis UD akan menjamin bahwa 
Quester Anda dijaga sesuai standar 
tertinggi. Truk yang diservis dengan baik 
akan lebih irit bahan bakar, sehingga akan 
mengurangi biaya transportasi Anda. 
Dengan level servis yang terjamin, Anda 
juga akan memaksimalkan nilai jual kembali 
Quester Anda.
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Tingkatkan profitabilitas 
usia truk Anda
Biarkan bengkel UD Trucks kami merawat Quester Anda, sehingga Anda dapat tetap 
fokus pada bisnis utama Anda. Dengan menandatangani kontrak servis UD kami  
- UD Trust - Anda memastikan bahwa Quester Anda selalu bekerja pada kapasitas 
penuh. Anda juga sangat diuntungkan dengan keahlian dan kualitas utama dari UD 
Genuine Service serta UD Genuine Parts dan UD Genuine Lubricants. Dengan memulai 
perjalanan bersama UD Trucks, Anda mendapatkan dukungan purna jual terbaik kami 
dan memaksimalkan manfaat dari investasi Anda.

UD Service Planning
Perjanjian layanan dimulai dengan menyusun jadwal pemeliharaan 
personal Anda, berdasarkan informasi bersama yang disetujui 
tentang bagaimana Anda akan menggunakan Quester Anda. Hal 
ini memberikan Anda jadwal yang ditetapkan sebelumnya dan yang 
dioptimalkan untuk waktu perawatan Quester Anda. Jadwal dapat 
diperbarui berdasarkan penggunaan aktual truk Anda dengan 
menghubungkan Quester Anda dengan Layanan Telematika UD 
Trucks.*

UD Genuine Service
Dalam operasinya, bengkel kami akan menghubungi Anda untuk 
mengingatkan Anda tentang servis terjadwal Anda. UD Genuine 
Service selalu dilakukan oleh bengkel UD Trucks resmi yang memiliki 
akses ke peralatan UD Trucks terbaru dan perangkat diagnostik UD 
Trucks.

UD Genuine Parts dan UD Genuine Lubricants
Untuk memastikan kinerja optimal pada truk Anda, gunakan hanya
Suku Cadang dan Oli Asli UD Trucks berkualitas tinggi.

*Telematika ditawarkan sesuai ketersediaan.


