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Koko yhdistelmä kuntoon
yhdellä pysähdyksellä
Scanialla huollamme ja kunnostamme myös perävaunut sekä päällirakenteet laadukkaasti
ammattitaidolla. Kaikki palvelut saman katon alla. Ammattilaisen tapa säästää aikaa,
pienentää kustannuksia sekä parantaa kaluston käyttöastetta

lisävarusteet

CLASSIC-TARJOUKSET

-30 %
komponenteista
sivulla mainittuihin
tuoteryhmiin työn
yhteydessä

Tarjoamme sinulle todellisia etuja, joilla
varmistat autosi kunnon ja luotettavat
kilometrit. Tarjoukset koskevat kaikkia
Scania kuorma- ja linja-autoja, jotka on
rekisteröity vuonna 2016 tai aiemmin.

Tarjolla laaja valikoima Cibié, NBB, Vision X ja Hella –valovaihtoehtoja.
Valoraudat saatavana varustettuna upotetuilla Led-huomiovaloilla tai
ilman. Kysy tarjousta Scania-palvelukeskuksesta!

Karjapuskuri asennettuna

Scania roiskeläpät

Kytkimen kunnostus

Jarrutyöt

Tyylikäs ruostumattomasta teräksestä tehty
karjapuskuri. Kevyt ja korjattavissa oleva rakenne.
Hinausta varten irrotetaan vain alempi päätyputki.
Esijohdotus 4 valolle. Sopii P-, G-, R- ja S-ohjaamoihin
korkealla tai normaalilla puskurilla.
Saatavana myös mustana.

Scania roiskeläppiä on saatavana eri kokoja
seuraavilla Scania Symboleilla:
V8, Super, Scania-Vabis, King of the Road ja XT.
Roiskeen vähentäjällä ja ilman.

Esim. K 432 26 kytkin R-sarjaan. Sisältää työn lisäksi
kytkinsarjan sisältäen kytkinlevyn, paineasetelman,
työsylinterin, asennussarjan ja laakerin, uudet kardaanin
ristikon pultit sekä kytkinnesteen. Hinta ei sisällä mahdollisia
lisätöitä päällirakenteesta tai ulosotosta johtuen.

Esim. 8” jarrurumpujen ja
jarruhihnojen vaihto yhdelle
akselille, sisältää työn ja osat

Hintaesimerkki

Hintaesimerkki

Matala malli
2761789 (Kiiltävä)

2450 €

Korkea malli
2761788 (Kiiltävä)

2990 €

Esim. 620x400 Roiskeläpät ilman roiskeen
vähentäjää (V8, Super, Scania-Vabis
King of the Road)

2238 €

1090 €

20 € / kpl

Scania-lisävarusteet verkossa
Lisätietoa kattavasta lisävaruste-valikoimastamme saat
verkkosivuiltamme accessories.scania.com Lisävarusteita
voit tilata kaikista Scania-palvelukeskuksista.

Ilmastointijärjestelmän huolto

XPI-suuttimet vaihto-osana

Ilmastointijärjestelmän huolto sisältää
kylmäaineeseen kertyneen kondenssiveden
poistamisen, järjestelmän uudelleentäytön sekä
tiiviyden tarkastuksen ja raitisilmasuodattimen
vaihdon. Kylmäaine veloitetaan lisätyn määrän
mukaan.

Scanian suuttimet on suunniteltu tarjoamaan
paras mahdollinen suorituskyky ja luotettavuus
pienimmällä mahdollisella polttoaineenkulutuksella ja
ympäristövaikutuksella.

191 €

Polttoainesuuttimien kunto vaikuttaa olennaisesti
polttoainetalouteen ja niiden yllättävä rikkoontuminen
aiheuttaa kalliita suunnittelemattomia katkoja kuljetuksiin.
Nyt saat classic-ikäiseen Scaniaasi XPI-suuttimet
tarjoushintaan.
Esim. PGRT-sarjan DC09 360, DC13 450 ja DC16 730
koneissa käytettävien XPI-suutinten vaihto

1 kpl XPI suutin vaihdettuna

842 €

6 kpl XPI suutinta sekä polttoaine
suodattimet vaihdettuna

4342 €

8 kpl XPI suutinta sekä polttoaine
suodattimet vaihdettuna

5764 €

Vaihto-osajärjestelmän hinnat edellyttävät kunnostuskelpoisen Scania-vaihto-osan palauttamista.

KORJAAMOTARJOUKSET
Akselistojen suuntaukset

Jarrupalojen vaihtotyö yhdelle
akselille, kuorma- ja linja-autot

Kesä tulee ja samalla lämpötilat kohoavat. Onhan kalustossasi
pyöränsuuntaukset kunnossa talven jäljiltä? Varmistamalla että
pyöränsuuntaus on kunnossa, varmistat myös maksimaalisen
kilometrisuoritteen renkaille sekä paremman polttoainetalouden.

Työ sisältää jarrupalat, niiden vaihdon yhdelle
akselille ja jarrulevyjen, -satuloiden sekä niiden
säätömekanismien tarkastukset.
Hinnat alkaen

334 €

Tiesitkö että virheellisesti suunnatut akselit yhdistelmässä
saattavat aiheuttaa jopa 18,5%* nousun polttoaineen
kulutukseen? Kannattaakin tarkistuttaa koko yhdistelmä kerralla,
jotta kokonaisuus toimii kuten on tarkoitettukin.

Jarrupalojen ja -levyjen vaihtotyö,
kuorma- ja linja-autot

Tarkistamme pyöräntuennan kunnon, pyöränlaakerit,
ohjauksen komponentit sekä rengaspaineet. Työhön käytämme
tarkkuuskalibroituja mittalaitteita.

Työ sisältää jarrupalat ja -levyt, niiden vaihdon
yhdelle akselille ja jarrusatuloiden sekä niiden
säätömekanismien tarkastukset.
Etuakselille alkaen

1106 €

Nyt ei kustannusten kuriin laittaminen
ole rahasta kiinni

Jarrusatulan vaihtotyö,
kuorma- ja linja-autot

Kuorma-auton ja perävaunun
akselien suuntauksen tarkastus

Jarrusatula vaihto-osana, asennettuna yhdelle
puolelle, jarrupalojen vaihtotyön yhteydessä.

Mahdollinen säätötyö
veloitetaan erikseen.

59 €
/ akseli

Hinnat alkaen

713 €

Oikein suunnattu
Vertailupolttoaineenkulutus

Vinoon suunnattu
Vertailupolttoaineenkulutus lisäys jopa 4,5%

Scania vaihto-osajärjestelmä
Scanian vaihto-osajärjestelmä tarjoaa taloudellisen ja nopean vaihtoehdon vaurioituneen osan
korjaamiselle. Kaikki vaihto-osat on täydellisesti kunnostettu purkamalla ne ja vaihtamalla kaikki
kuluneet osat uusiin. Vaihto-osille on voimassa sama takuu kuin muillekin Scania-varaosille.

Planeettavaihteisto
vaihto-osana

Vaihteisto
vaihto-osana

Vetopyörästö
vaihto-osana

Esim. GR875, GRS895, GR/GRS/
GRSO905 ja GRSO925
576434

Esim. GR875
576406

Esim. RB662
574531

5710 €

6230 €

2590 €

Ei yhdensuuntainen
Vertailupolttoaineenkulutus lisäys jopa 18,5%

Vaihto-osajärjestelmän hinnat edellyttävät kunnostuskelpoisen Scania-vaihto-osan palauttamista.
*Lähde: Goodyear Polttoainetalous, Kuorma-auton
polttoainetalouteen vaikuttavat tekijät

KORJAAMOTARJOUKSET

Perävaunujen huollot
Scania korjaamoilta saat kaikki palvelut saman katon alta, koska Scania huoltaa autosi lisäksi myös
perävaunusi. Säästät aikaa ja rahaa, kun auto ja perävaunu huolletaan yhdellä pysähdyksellä.

Perävaunun S-huolto

Perävaunun L-huolto

Sisältää perävaunun voitelun sekä vetoaisan,
kuulakehän, valojen, paineilmajärjestelmän putkien
ja letkujen, ilmapalkeiden, akselien kiinnitysten
silmämääräisen tarkastuksen.

Sisältää S-huollon toimenpiteiden lisäksi kääntökehän
kiinnityksen/kunnon tarkastuksen, perävaunun akkujen
testauksen testerillä sekä napojen ja pyöränlaakerien
välysten tarkastukset, jarrukomponenttien tarkastukset
pyörät irrotettuna (esim. satuloiden liikkuvuus ja välykset)
sekä ABS/EBS-järjestelmän vikakoodien lukemisen.

esimerkiksi 5-akselinen

esimerkiksi 5-akselinen

36 €

576 €

Perävaunu jarrupalat vaihdettuna
yhdelle akselille
SAF tai BPW levyjarrut. Alkuperäinen jarrupalasarja
vaihdettuna alkaen

227 €

Perävaunu jarrulevyt ja palat
vaihdettuna yhdelle akselille
SAF tai BPW levyjarrut. Jarrulevyt ja palat yhdelle
akselille
vaihdettuna alkaen

722 €

Scanialta korjaus- ja huoltosopimuksia myös perävaunullesi!
Meiltä saat asiakkaan tarpeen mukaan räätälöidyt korjaus- ja huoltosopimukset perävaunuihin!
Esimerkki hinta 5-akselisen perävaunun huollot 114,00 €/kk alv. 0%

Perävaunun ja auton katsastus
helposti yhdellä pysähdyksellä!
Auton katsastustöiden yhteydessä kannattaa tuoda perävaunu samalla
katsastettavaksi. Tarjoamme perävaunun jarrusovitustyön tarjoushintaan
100 €, jonka lisäksi veloitetaan paikallinen katsastusmaksu. Tarjous
sisältää myös ilmaisen katsastustarkastuksen perävaunullesi. Saat meiltä
vikalistan ja teemme mahdolliset korjaukset havaituista vioista. Tarjoushinta
voimassa vain, kun vetoauto ja perävaunu katsastetaan yhdessä meillä.

72

€/tunti

Sopimus sisältää vuodessa:
•
1 L-huolto
•
1 kerran akselistojensuuntauksen tarkistuksen
(mahdollinen säätötyö veloitetaan erikseen)
•
3 S-huoltoa
•
Katsastuksen

Pyydä tarkempaa tarjousta paikalliselta sopimusmyyjältä

Perävaunujen
tuntiveloitus
normaalitöissä
Scania Suomi toimii myös valtuutettuna BPW ja SAF varaosien toimittajana.
Teemme akselistojen korjaukset ammattitaidolla ja meiltä saat alkuperäiset varaosat
kilpailukykyiseen hintaan BPW tai SAF akseleilla varustettuun perävaunuusi.

KORJAAMOTARJOUKSET

Takalaitanostimen vuositarkastus ja rasvaus
Teemme takalaitanostimen lakisääteisen vuositarkastuksen autosi ja perävaunusi
nostimeen edullisesti ja ammattitaidolla.

Takalaitanostimen
vuositarkastus ja todistus

Takalaitanostimen vuositarkastus
ja todistus sekä nostimen rasvaus

99 €

120 €

Takalaitanostimen huolto
alkuperäisillä Zepro varaosilla

Kuormansidontaliina
5 Ton 8,5 m + 0,5 m LC 2500

Esimerkiksi Zepro ZHD 2500 Huoltosarja 2303281
asennettuna. Huoltosarja sisältää mm. asentokatkaisijan,
letkut, tukipyörät ja varoitusliput. Ei sisällä öljyjä.

710 €

Katso kaikki tarjoukset: scania.fi/roadshop22
Tarjoukset voimassa 31.8.2022 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

2397641

15 €

