
Scania Oil

Prolongue a vida útil do seu Scania 
e mantenha o bom desempenho

dos seus negócios.

Scania Oil.



Scania Oil
DESENVOLVIDOS ESPECIALMENTE 
PARA O SEU SCANIA. 

O óleo lubrificante é um dos principais e mais 
importantes componentes para o bom desempenho 
dos caminhões, ônibus e motores. São produtos 
especiais para motor, caixa de câmbio, diferencial, 
Scania Retarder e sistema hidráulico, que maximizam 
o desempenho operacional, reduzem os custos com 
manutenção e prolongam a vida útil do seu Scania.

FUNçõES DO LUBRIFICANTE

Além de ser a menor despesa da manutenção (3%), o Scania Oil ajuda 
a reduzir os gastos com diesel (27%), que é o maior custo para se 
manter o caminhão, ônibus ou motor funcionando.

POR qUE USAR SCANIA OIL?

Reduzir o atrito 
e o desgaste

Resfriar - 
Trocar Calor

Proteger

contra corrosão

Limpar
Facilitar a 
partida a frio

Vedar

Maior vida útil das peças

Veículos atingem o máximo 
da eficiência e durabilidade

Menores custos de 
manutenção

Evita danos ao veículo por uso 
de óleo não adequado

Maiores intervalos de troca

Auto poder de limpeza dos 
componentes internos



Motor
Óleo Lubrificante

SCANIA ENGINE OIL E7 15W-40

Óleo lubrificante multiviscoso desenvolvido para 
motores diesel turbo alimentados.

• Proporciona excelente limpeza interna dos motores Scania, 
controlando a formação de depósitos e borras

• Auxilia na redução do consumo de lubrificante

• Alta estabilidade térmica e resistência à oxidação

• Possui excelentes propriedades detergentes e de dispersão 
de ferrugem

• Proteção contra o desgaste dos componentes do motor.

Embalagens disponíveis: balde 20 L, tambor 200 L, IBC 1000 L

SCANIA OIL LDF-3 ENGINE 10W-40

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alta 
performance, desenvolvido para motores diesel de 
última geração e alto rendimento. Possui aditivos 
multifuncionais de tecnologia avançada, combinados 
com óleos básicos sintéticos.

• Aumento no intervalo de troca de óleo

• Economia de manutenção, reduzindo os custos operacionais

• Economia de combustível e aumento do desempenho
 do veículo

• Poder detergente e dispersante de fuligem; mantém o motor 
limpo, evitando o aparecimento de borras e depósitos

• Excelente retenção da reserva alcalina: protege contra
 a corrosão causada pelos gases de combustão

• Fácil partida e rápida lubrificação de todos os componentes
 dos motor

• Excelente fluidez à baixas temperaturas, facilitando
 a partida à frio, além de reduzir os desgastes dos 

componentes nessa situação

Embalagens disponíveis: balde 20 L, tambor 200 L, IBC 1000 L

 

Scania Oil



Transmissão
Óleo Lubrificante

SCANIA TRANSMISSION OIL
HIGH PERFORMANCE AXLE 85W-140

Óleo lubrificante de alta performance, desenvolvido 
especialmente para diferenciais Scania, mesmo 
operando em condições severas.

• Maior capacidade de suportar cargas

• Prolonga a vida útil de engrenagens e rolamentos, devido a 
mínima formação de depósitos

• Oferece maior proteção contra corrosão e maior resistência 
à oxidação dos componentes internos da transmissão, 
permitindo melhor lubrificação

• Possibilita o aumento da vida útil das vedações

• Permite a redução nos custos operacionais

Embalagens disponíveis: balde 20 L, tambor 200 L, IBC 1000 L

SCANIA OIL STO 1:0 GEARBOX 
80W-90

Óleo lubrificante desenvolvido especialmente 
para caixas de câmbio Scania, que proporciona 
alta performance mesmo nas condições mais 
severas. 

• Eficiência na transmissão de força

• Maior capacidade de suportar altas cargas

• Oferece maior proteção contra corrosão e maior 
resistência à oxidação dos componentes internos da 
transmissão, permitindo melhor lubrificação

• Excelente proteção contra o desgaste das engrenagens

• Permite redução dos custos de manutenção

Embalagens disponíveis: balde 20 L, tambor 200 L, IBC 1000 L



Scania Oil

Óleo Hidráulico

Graxas

SCANIA HYDRAULIC OIL

Óleo lubrificante para sistemas hidráulicos de frenagem Scania Retarder 
I e II, amortecedor do optcruise, direção hidráulica, direção do eixo de 
apoio e bomba do basculamento da cabina.

• Excelente proteção contra desgaste

• Evita danos aos materiais de vedação de borracha sintética

• Resiste à deterioração química em períodos de serviço prolongado

• Prevenção contra a corrosão. 

Embalagens disponíveis: 1 L

GRAXA DE USO GERAL 

Graxa a base de sabão de lítio de alta resistência mecânica, 
mesmo em ambientes úmidos.

• Proteção contra o desgaste sob cargas pesadas ou de choque e sob 
vibração, tornando o veículo confiável e disponível

• Proteção contra ferrugem, corrosão e resistente à lavagem por água. 

Embalagens Disponíveis: 1Kg, balde 20Kg, tambor 170Kg

GRAXA DE EXTREMA PRESSÃO  

Graxa a base de sabão de lítio com aditivo de extrema pressão. 
Recomendada para aplicações que necessitem de uma graxa que 
suporte altas cargas, seja por pressão, impacto ou vibração.

• Permite intervalos maiores entre as trocas de graxa

• É altamente adesiva – permanece por mais tempo nos mancais, rolamentos  
cubos de roda e outros componentes

• Alta resistência à lavagem por água

• Permite redução dos custos de manutenção

Embalagens Disponíveis: 1Kg, balde 20Kg

Importante: As graças de uso geral e extrema pressão não se aplicam para cruzetas. Em caso de dúvidas, consulte a Casa Scania mais próxima.
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A Scania segue uma política ativa de melhoria e desenvolvimento contínuo de seus produtos e serviços. 
Assim, a empresa se reserva o direito de efetuar modificações sem prévio aviso. 
Para mais informações, consulte a sua Casa Scania ou acesse www.scania.com.br.
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Para obter mais informacões,
consulte sua Casa Scania ou acesse 
scania.com.br/pecas-e-servicos

Disponibilidade é o que nos move.

facebook.com/ScaniaBrasil


