
Programas de Manutenção Scania.
Melhor performance, maior economia.

Para mais informações sobre os produtos
e serviços Scania, entre em contato com
a Casa Scania mais próxima ou acesse
http://www.scania.com.br/pecas-e-servicos
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Faz diferença ser Scania.

www.fsc.org
FSC® A000521
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A alta produtividade que somente um Scania pode apresentar 
é potencializada com os Programas de Manutenção Scania.

Para oferecer o melhor retorno sobre o seu investimento, a Scania 
disponibiliza para seus clientes uma solução completa com seus 
produtos de manutenção, sempre adequados a cada veículo 
e operação.

Em conjunto com sua rede de concessionárias, a Scania 
compromete-se, conforme o período e as condições contratadas, 
a realizar serviços de manutenção e/ou reparo de veículos.

São muitas as vantagens:

•	Checklist	com	inspeção	de	mais	de	70	itens 
 do veículo durante as revisões. 

•	Atendimento	em	qualquer	Casa	Scania	do	Brasil.

	•	Conhecimento	do	custo	de	manutenção	ao	longo 
 do período contratado.

•	Garantia	dos	serviços	executados,	peças	e	mão	de	obra.

	•	Melhora	da	performance	do	veículo,	o	que	gera	economia 
 de combustível. 

•	Melhora	do	fluxo	de	caixa	da	empresa,	que	se	torna 
 mais uniforme.

	•	Prevenção	contra	quebras,	evitando-se	gastos	inesperados.

•	Maior	disponibilidade	do	veículo.

•	Maior	valor	de	revenda.

SCANIA	TREM	DE	FORÇA

SCANIA	MAIS

SCANIA	PREMIUM

SCANIA	STANDARD	

SCANIA	COMPACTO

Programas de Manutenção Scania
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Assegura	a	excelência	do	desempenho	do	seu	veículo	Scania	
com o mais completo programa de manutenção.

O	Scania	Premium	contempla	todas	as	revisões	necessárias	
para o veículo e também todas as manutenções corretivas 
decorrentes de desgaste natural.

O	valor	do	programa	é	calculado	a	partir	de	variáveis	
importantes, como o tipo do veículo, implemento utilizado, 
aplicação/operação, quilometragem rodada por ano, 
motorista treinado e o tempo contratado.

O	pagamento	é	feito	por	meio	de	uma	taxa	mensal	cobrada	
conforme	a	quilometragem	rodada.	O	cliente	mantém	
controle	total	do	fl	uxo	de	caixa	de	sua	empresa,	sem	gastos	
inesperados.

Scania
PREMIUM

“Depois de fazer a conta, optamos pelo Programa 
de Manutenção Scania Premium, que inclui 
todas as manutenções preventivas e corretivas. 
Assim, ganhamos muito mais disponibilidade. 
Prezamos qualidade e segurança, por isso 
escolhemos Scania.”

Cid	Moraes	Ribeiro	-	coordenador	de	
manutenção	da	Transportadora	Veronese

O	Scania	Mais	é	um	programa	de	manutenção	fl	exível	que	
contempla todas as revisões e a mão de obra  necessária 
à realização das manutenções corretivas decorrentes de 
desgaste natural.

O	valor	deste	programa	é	calculado	a	partir	de	variáveis	
importantes, como tipo de veículo, implemento utilizado, 
aplicação/operação, quilometragem rodada por ano, 
treinamento do motorista e tempo contratado.

O	pagamento	é	feito	por	meio	de	uma	taxa	mensal	cobrada	
conforme a quilometragem rodada. Assim, o cliente mantém 
controle dos gastos com revisões básicas e não se preocupa 
com a mão de obra da manutenção corretiva.

O	Scania	Mais	oferece	maior	disponibilidade	com	o	menor	
custo em peças e serviços. 

Scania
MAIS

Programas de Manutenção Scania
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Scania
STANDARD
O	padrão	Scania	de	desempenho	do	seu	veículo	é	assegurado	
pelo Scania Standard.

Este programa contempla todas as revisões do plano de 
manutenção Scania, substituindo óleos, fi ltros em geral, 
lubrifi cações específi cas do veículo e mão de obra necessária, 
além de uma diagnose em cada revisão e acompanhada de um 
checklist	detalhado	em	seu	Scania	durante	o	período	contratado.	

Para calcular o valor do Scania Standard, leva-se em consideração 
o tipo do veículo, o implemento utilizado, a aplicação / operação, 
a quilometragem rodada por ano, o tempo contratado, além das 
informações	fundamentais	extraídas	do	próprio	veículo	através	
de um software específi co, para o devido enquadramento no 
plano de revisão correto.

O	pagamento	é	realizado	por	meio	de	um	valor	mensal	
combinado previamente ao longo do período contratado. 
O	cliente	mantém	controle	dos	gastos	com	revisões,	otimizando	
o	fl	uxo	de	caixa	de	sua	empresa.

“Todas as nossas decisões são tomadas com base em cálculos 
fi nanceiros e de tempo. A contratação do Programa de 
Manutenção Scania Standard é muito vantajosa pois, 
além de trazer vantagens em termos de tempo e agilidade, 
apresenta uma economia de aproximadamente 30% .
Scania, para mim, é qualidade, confi ança e produto de 
primeira linha.”

Juan	Castro	Pastor	-	sócio-proprietário	da	Transrodut

O	Scania	Trem	de	Força	é	um	programa	de	manutenção	
que assegura o ótimo desempenho do trem de força do 
seu Scania.

Este programa inclui todas as revisões necessárias ao 
veículo e também todas as manutenções corretivas das 
partes	internas	do	motor,	caixa	de	mudanças	e	diferencial	
do seu caminhão.
 
O	cálculo	do	valor	do	Scania	Trem	de	Força	considera	
variáveis importantes, como tipo de veículo, implemento 
utilizado, aplicação/operação, quilômetros rodados por 
ano, treinamento do motorista e tempo contratado.

O	pagamento	é	efetuado	por	meio	de	uma	taxa	mensal	
cobrada conforme os quilômetros rodados. Assim o cliente 
tem	controle	parcial	do	fl	uxo	de	caixa	de	sua	empresa	com	
relação aos gastos com reparos de seu veículo.

Scania
TREM DE FORÇA

Programas de Manutenção Scania
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Scania
COMPACTO

Conheça os Programas de Manutenção Scania:

COBERTURAS SCANIA 
PREMIUM

SCANIA 
MAIS

SCANIA 
TREM DE 
FORÇA

SCANIA 
STANDARD

SCANIA 
COMPACTO

Atendimento em qualquer Casa Scania no Brasil X X X X X

Troca de fi ltros (combustível / separador de água /
ar / APS / cabine / caixa de mudanças / diferencial /
motor / SCR), lubrifi cantes Scania e graxas
(geral / extrema pressão / cruzetas)

Peça + M. obra Peça + M. obra Peça + M. obra Peça + M. obra Peça + M. obra

Verifi cação extra de mais de 70 itens
(Checklist Scania) X X X X -

Consultoria de Desempenho
- Relatório de performance do veículo X X X X -

Socorro com guincho X X X - -

Atendimento Scania Assistance X X X - -

Motor Peça + M. obra M. obra Peça + M. obra - -

Caixa de mudanças Peça + M. obra M. obra Peça + M. obra - -

Eixo traseiro (diferencial) Peça + M. obra M. obra Peça + M. obra - -

Cubos    Peça + M. obra M. obra Peça + M. obra - -

Árvore de transmissão (cardan) Peça + M. obra M. obra Peça + M. obra - -

Sistema de arrefecimento Peça + M. obra M. obra - - -

Sistema de combustível
(injeção + tanque de combustível / Arla) Peça + M. obra M. obra - - -

Sistema de escape (catalisador /
silencioso / SCR / tuboescape) Peça + M. obra M. obra - - -

Embreagem Peça + M. obra M. obra - - -

Freios Peça + M. obra M. obra - - -

Chassi Peça + M. obra M. obra - - -

Suspensão Peça + M. obra M. obra - - -

Direção Peça + M. obra M. obra - - -

Sistema elétrico Peça + M. obra M. obra - - -

Eixo dianteiro Peça + M. obra M. obra - - -

Turbocompressor Peça + M. obra M. obra - - -

Compressor de ar Peça + M. obra M. obra - - -

Suspensão da cabine Peça + M. obra M. obra - - -

Combos de Serviços Scania - Opcional Opcional Opcional Opcional
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São muitas as vantagens: 
•	Checklist	com	inspeção	de	mais	de	70	itens	do	veículo	durante	as	revisões.
•	Atendimento	em	qualquer	Casa	Scania	do	Brasil.
•	Conhecimento	do	custo	de	manutenção	ao	longo	do	período	contratado.
•	Garantia	dos	serviços	executados,	das	peças	e	da	mão	de	obra.
•	Melhoria	da	performance	do	veículo,	o	que	promove	economia	de	combustível.
•	Conhecimento	do	fl	uxo	de	caixa	da	empresa,	mais	uniforme.
•	Prevenção	de	quebras,	evitando-se	gastos	inesperados	substanciais.
•	Maior	disponibilidade	do	veículo.
•	Maior	valor	de	revenda.

O	Scania	Compacto	é	o	programa	de	manutenção	que	contempla	
substituições de todos os óleos, fi ltros e mão de obra necessária 
para o seu Scania durante o período contratado.
 
Para	calcular	o	valor	do	Scania	Compacto,
são levados em consideração o tipo do veículo, o implemento 
utilizado, a operação, a quilometragem rodada por ano, o tempo 
contratado,	além	das	informações	fundamentais	extraídas	do	
próprio veículo, através de um software específi co para o devido 
enquadramento no plano de revisão correto.

O	pagamento	é	realizado	a	partir	de	um	valor	mensal	combinado	
previamente	ao	longo	do	período	contratado.	O	cliente	mantém	
controle dos gastos com as manutenções básicas de seu Scania.

Este programa é válido somente para veículos acima de 
360.000	km	de	uso.

Programas de Manutenção Scania
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Consulte a sua Casa Scania para obter mais informações sobre estes e outros produtos/serviços Scania.

Conheça os Serviços Scania disponíveis 
com os Programas de Manutenção:

Consultores	especializados	analisam	os	dados	operacionais	para	orientar	o	condutor	a	obter	uma	
melhor performance, que gere mais economia de combustível e maior disponibilidade.

Consultoria de desempenho

Combos de Serviços Scania:
planeje suas manutenções de acordo
com suas necessidades.

•	Troca	adicional	de	filtro	de	ar.
•	Revisão	das	unidades	injetoras.
•	Revisão	do	compressor	de	ar.
•	 Troca	do	tensor	e	correia	Poly-V.
•	 Troca	das	lonas	de	freio.
•	Revisão	dos	cubos	de	roda	traseiros.
•	Revisão	da	suspensão	da	cabine.
•	 Troca	da	bateria.
•	 Troca	do	turbocompressor.
•	 Troca	do	filtro	da	cabine.
•	 Troca	das	bronzinas.

Combos de Serviços Scania.

Mesmo com as revisões em dia, alguns 
itens podem apresentar maior desgaste 
conforme o uso. Por isso, a Scania oferece 
os	Combos	de	Serviços,	que	podem	ser	
agregados aos seguintes Programas de 
Manutenção: 

Os	Combos	de	Serviços	são	serviços	
de manutenção corretiva opcionais 

SCANIA	TREM	DE	FORÇA

SCANIA	MAIS

SCANIA	STANDARD	

SCANIA	COMPACTO

recomendados pela Scania após análise 
de itens críticos para a disponibilidade 
e economia de sua frota. Seu consultor 
Scania poderá assessorá-lo na inclusão 
de um ou mais itens do menu e na 
respectiva	frequência	de	troca.

Tudo	isso	por	um	preço	especial	e	com	 
a vantagem de poder ser financiado  
junto com o Programa de Manutenção 
Scania contratado.

Você	fica	mais	protegido	contra	quebras	
imprevistas, agiliza o atendimento, e o 
seu Scania produz mais, por mais tempo.

A	certeza	de	autenticidade,	procedência	e	qualidade	dos	produtos	Scania.

Peças Scania

Desenvolvido	para	prolongar	a	vida	útil	do	seu	Scania	e	manter	o	bom	desempenho	do	seu	negócio.

Óleo Sintético

Garantia	de	eficiência	com	mecânicos	treinados	diretamente	pela	fábrica.

Mão de obra qualificada

Mais	de	100	Casas	Scania	distribuídas	por	todo	o	Brasil	capacitadas	para	atender	às	
necessidades do seu negócio.

Casas Scania

Serviço de atendimento emergencial 24h, 365 por ano, com equipe altamente treinada, veículos e 
ferramentas	prontos	para	atendê-lo	no	caso	de	paradas	imprevistas.

Scania Assistance

Serviço criado para assegurar uma manutenção rápida, precisa e garantir a maior disponibilidade do 
seu Scania a partir da análise de informações do seu veículo.

Diagnose Scania

A manutenção do seu veículo é programada de acordo com as particularidades de cada aplicação e 
segmento,	tendo	em	vista	diminuir	o	número	de	paradas	e	aumentar	a	disponibilidade	do	seu	Scania.

Manutenção flexível

Programas de Manutenção Scania
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