
1.  Melhor controle dos custos de manutenção do seu 

caminhão, já que as parcelas são fixas e você pode  

se planejar com tranquilidade.

2. Cobertura em nível nacional.

3.  Você se preocupa apenas com o seu negócio  

e a IVECO cuida do seu caminhão.

4.  Técnicos especializados IVECO: atendimento de qualidade, 

com a melhor manutenção e garantia de fábrica.

5.  Evita gastos com a estrutura de uma oficina própria  

(peças, mão de obra e ferramentas).

6. Certificado de Procedência: aumento no valor de revenda.

PLANOS DE
MANUTENÇÃO

SAÚDE PARA O SEU CAMINHÃOPedestre, use sua faixa.

www.iveco.com.br

6 RAZÕES PARA TER OS PLANOS DE MANUTENÇÃO O SEU IVECO 
DÁ TUDO PARA VOCÊ.
DÊ A ELE A MELHOR 
ASSISTÊNCIA.

Para enfrentar os desafios do dia a dia,  
é preciso ter saúde. É assim para você.  
É assim para o seu caminhão. Por isso, 
nada melhor do que contar com os 
serviços de primeira da IVECO.

Os Planos de Manutenção IVECO  
são como planos de saúde para o seu 
veículo. Você paga um valor mensal e  
tem assistência sempre que precisar.
Simples, fácil e bom para o seu bolso. 
Afinal, quando o seu caminhão vai bem,  
os seus negócios também vão.

São cinco opções de planos: Básico, 
Essencial, Essencial Economy, Trem de 
Força e Absoluto. Eles são programados 
de acordo com o seu IVECO e o uso que 
você fará dele. Tudo é pensado para que 
seu caminhão não pare nunca. E, caso 
isso aconteça, que seja pelo menor tempo 
possível.



PLANO 
ESSENCIAL
Trem de Força

PLANO 
ESSENCIAL
Economy

PLANO
ESSENCIAL

PLANOS DE
MANUTENÇÃO

Por meio do Sistema Easy IVECO é 
realizada a análise de possíveis códigos  
de falhas que estejam presentes no menu 
“Diagnóstico”, no display do cluster.

Checagem de possíveis 
vazamentos de óleo, 

combustível e drenagem do 
copo reservatório de água  

do pré-filtro. Verificação da 
fixação dos suportes e cintas 

do tanque. Substituição do  
pré-filtro e filtro diesel. 

Controle de fixação e estado da 
suspensão do motor, controle de 

fixação e possíveis obstruções nos 
painéis dos radiadores, possíveis 

vazamentos na tubulação de escape, 
admissão e arrefecimento. Substituição 

de filtros, pré-filtro, óleos, correias e 
regulagem das válvulas do motor.

Verificação de todos os sistemas  
de acionamentos internos  
e externos. Verificação do estado  
do filtro antipólen/ar-condicionado.  
Em caso de obstrução ou excesso de sujeira,  
o mesmo deverá ser substituído. Higienização  
do sistema de climatização (filtro de ar da 
cabine e interclima) e conferência do nível de 
fluido do sistema de basculamento da cabine. 
Lubrificação geral.

Controle de ajustes e possíveis ruídos no sistema de  
 direção, barras de ligação, terminais e limitadores  

de curso. Verificação do nível de óleo do sistema  
hidráulico de direção e possíveis vazamentos.  

Lubrificação do pino mestre do sistema de direção.

Verificação de possíveis 
vazamentos, contaminação 
e cristalização do ARLA 32, 
troca do filtro da unidade 
dosadora e substituição 
do filtro da tubulação de 
alimentação, se necessário.

Conferência do estado das árvores de
transmissão, dos torques das cruzetas 
e da fixação dos flanges. Verificação de 
possíveis vazamentos e substituição do 
óleo do sistema diferencial e dos cubos 
das rodas. Limpeza dos respiros de 
vapores de óleo. 

Checagem do funcionamento dos freios de serviço  
e de estacionamento. Controle da fixação e de  

possíveis vazamentos. Verificação dos níveis de desgaste  
das lonas, pastilhas, discos e de tambores de freio. 

Lubrificação do ajustador automático.

ELÉTRICA

COMBUSTÍVEL

DIREÇÃO

UREIA

TRANSMISSÃO

FREIOS

MOTOR CABINE

DETALHAMENTO
DOS SERVIÇOS INCLUSOS

No Plano Essencial, seu IVECO realizará todas as revisões 
previstas no Manual de Uso e Manutenção do Veículo, 
incluindo lubrificações, aferimento de torques, trocas de 
óleo, fluidos, filtros e cartuchos. Com a correta manutenção, 
a performance do seu veículo será muito maior e você 
ainda terá total controle sobre os custos com intervenções 
preventivas, já que as parcelas têm valores fixos.

Para você, que possui caminhões seminovos e se preocupa 
em manter a revisão em dia, a IVECO possui o Plano Essencial 
Economy. Esse plano oferece a mesma cobertura do Plano 
Essencial, utilizando peças NexPro e valores mais acessíveis.

• Pré-filtro diesel.

• Filtro de ar.

• Filtro diesel.

• Óleo do motor.

• Filtro de óleo do motor.

• Óleo do diferencial.

•  Filtro de óleo do 
diferencial.

• Filtro de ureia.

•  Óleo da direção 
hidráulica.

•  Filtro de óleo da  
direção hidráulica.

• Filtro secador.

• Correia Poly-V.

•  Correia do ar-
condicionado.

•  Óleo mineral  
do cubo de roda.

•  Mão de obra 
especializada.

• Óleo de câmbio.

• Paraflu.

• Filtro antipólen.

•  Líquido do comando 
de embreagem.

• Filtro AS-Tronic.

•  Junta da tampa  
de válvulas.

• Filtro de ar VGT.

• Tensores de correia.

•  Top Driver (Programa de  
Condução Econômica). 

•  Central de Atenção  
ao Cliente 24 horas.

PLANO
BÁSICO

É o plano de entrada. Ele foi pensado para o cliente que 
deseja a tranquilidade de trocar o óleo e o filtro do motor no 
tempo certo. O plano contempla mão de obra especializada, 
oferecendo baixo custo, agilidade e segurança.

• Troca do óleo e do filtro do motor com mão de obra inclusa.
• Top Driver (Programa de Condução Econômica).
• Central de Atenção ao Cliente 24 horas.

ITENS DE COBERTURA

ITENS DE COBERTURA

Verificação das fixações dos suportes de suspensão,  
dos grampos de mola e das barras estabilizadoras. Controle 
do estado dos amortecedores, buchas e lubrificação geral  
da suspensão do veículo.

SUSPENSÃO

Controle de possíveis interferências das partes móveis 
e conferência de torque dos parafusos do quadro de 
chassi. Verificação da fixação dos suportes e cintas dos 
reservatórios de combustível e de ureia. Conferência do 
estado das árvores de transmissão, dos torques das cruzetas 
e da fixação dos flanges e do rolamento do suporte.

CHASSI

Garante a cobertura de falhas no motor, caixa  
e diferencial. Com esse plano, você evita  
desgastes desnecessários no trem de força  
e mais rentabilidade para o seu caminhão.

PLANO 
ABSOLUTO

Para quem deseja uma cobertura mais abrangente, 
a IVECO disponibiliza o Plano Absoluto. Além das 
manutenções preventivas, ele inclui o reparo
e a substituição de peças em decorrência de falhas 
ou desgaste natural. No Plano Absoluto, você conta 
também com a tranquilidade do socorro mecânico  
e do guincho 24 horas.

ITENS DE COBERTURA

* Exceto lâmpadas, baterias e demais exclusões, conforme as condições gerais.

• Manutenção corretiva:
- Motor e periféricos do motor
- Caixa.
- Diferencial.

- Sistema de injeção.
- Sistema elétrico*.
- Sistema de freio.
- Sistema de direção.

ITENS DE COBERTURA

•  Manutenção corretiva do  
motor (itens internos),  
da caixa e do diferencial. 

•  Troca/manutenção da árvore  
de transmissão (CARDAN).

•  Socorro mecânico  
e guincho 24h.

TODOS OS ITENS INCLUSOS NO PLANO ESSENCIAL, MAIS:

TODOS OS ITENS INCLUSOS NO PLANO ESSENCIAL TREM DE FORÇA, MAIS:


