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Servis Paskov

„Brzdový systém je nejdůležitější 
bezpečnostní systém vozidla. Brzdná 
energie, se kterou se musí brzdový 
systém vypořádat, dokáže zahřát 
brzdový kotouč až na 900 °C. To klade 
velmi vysoké nároky na optimální 
spolupráci všech komponent celého 
brzdového systému, aby nedošlo 
k ohrožení bezpečnosti.”

VýměNA brzdoVýCh kotoučů A deStIček

PLATNOST
AKCE:

01.04. - 30.06.
2018

od 9 999 kč
SPECIÁLNÍ 
NABÍDKA

DALŠÍ
BALÍČKY
UVNITŘ

KATALOGU 



VýměNA brzdoVýCh 
kotoučů A deStIček
NA Celé NáprAVě 
Systém kotoučových brzd Scania byl vyvinut 
s ohledem na maximální bezpečnost. 
Jednotlivé komponenty byly vyvíjeny společně, 
aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost 
a optimální výkon v náročných podmínkách. 
U kotoučových brzd Scania je použita 
patentovaná slitina Scania a také jedinečná 
specifikace třecího materiálu. Třecí koeficient 
je kombinací třecích koeficientů kotouče 
a obložení a byl v průběhu mnohaletého vývoje 
optimalizován. Správným přítlakem 
obložení brzdových destiček jsme dosáhli 
rovnoměrného tepelného zatížení, což 
znamená, že nedochází k tvorbě prasklin 
či selhání kotouče a současně se i zvyšuje 
brzdný komfort. Celý brzdový systém se skládá 
z několika dílčích komponentů. Při výměně 
originálního dílu v systému za neoriginální kus 
nelze zaručit optimální brzdění vozidla. 

VýměNA SpojkoVé 
SAdy
Spojka neslouží pouze k přenosu točivého 
momentu, nýbrž funguje také jako tlumič, který 
minimalizuje vibrace v hnacím ústrojí. Pouze 
vhodný systém spojky zajistí optimální přenos 
točivého momentu a udržuje komfort po celou 
životnost spojky. Spojky Scania jsou vhodné 
pro kompletní sortiment typů vozidel Scania . 
Všechny dílčí komponenty, od nejmenšího nýtu 
po silnou membránovou pružinu, jsou sdruženy 
tak, aby tvořily systém, jenž dodává maximální 
točivý moment s minimem vibrací v hnacím 
ústrojí.
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název

název

kód balíčku

kód balíčku

cena

cena

CZFPR1001004
CZFPR1001005

Přední náprava
Zadní náprava

CZFPR0499004

CZFPR0499006

CZFPR0499001

CZFPR0499007

CZFPR0499005

CZFPR0499008

CZFPR0499002

CZFPR0499003

9 999 kč
13 999 kč

25 900 kč

25 900 kč

25 900 kč

25 900 kč

25 900 kč

25 900 kč

25 900 kč

24 900 kč

BALÍČEK

BALÍČEK

NAbídkA 
SerVISNíCh SAd

od 9 999 kč

od 24 900 kč

SPECIÁLNÍ 
NABÍDKA

Balíčky obsahují cenu práce i náhradních dílů. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Nabídka je platná od 1. dubna do 30. června 2018



NezáVISlé klImAtIzACe 
NOVé GENERacE VOZIDEL ScaNIa

lIte 
Lite je nová elektrická klimatizační jednotka 
s vysokým chladícím výkonem a výškou pouze 
12 cm. Montuje se na střechu, je doporučená 
pro vysoké kabiny, krátké kabiny, denní kabiny 
a spací kabiny.

byCool CompACt 3.0 
dAy & NIght
Obsahuje sestavenou klimatizační jednotku, 
kabelový svazek, díly pro vyztužení střešních 
spojlerů. Spotřeba při vypnutém motoru 11-24 Ah, 
se zapnutým motorem 25-38 Ah. Vyžaduje 
minimálně akumulátory 180 Ah a alternátor 80Ah.

Dirna Bycool 
Lite 1.0 
(kompresorová)

Dirna Bycool 
Compact 3.0 
(kompresorová)

název

název

kód balíčku

kód balíčku

cena

cena

CZFPR1875011

CZFPR1875010

26 499 kč

51 799 kč

DALŠÍ PRODUKTY NAJDETE NA STRÁNCE accessories. scania.com

byCool SlIm
Jednotka Bycool SLIM má v porovnání 
s jednotkami Bycool Compact 1.4 a 3.0 nižší 
profil. Její design je aerodynamičtější, což vám 
umožní dosáhnout nižší spotřeby paliva.

Dirna Bycool 
Slim 1.4 
(kompresorová)

název kód balíčku cena

CZFPR1875008 44 499  kč

26 499 kč

byCool FlAt
Systém odpařovací jednotky Bycool Flat zvy-
šuje komfort a spotřebovává jen malé množství 
energie. Extra ploché provedení je přizpůsobe-
né pro snadnou montáž na nákladní vozidla 
vybavené střešním spojlerem. Je vybavená 
filtrem s aktivním uhlím, zabraňujícím pronikání 
prachu, pylů a pevných částic do kabiny.

byCool CompACt 1.4
Obsahuje sestavenou klimatizační jednotku, 
kabelový svazek, díly pro vyztužení střešních 
spojlerů. 

Dirna Bycool 
Flat 
(odpařovací)

Dirna Bycool 
Compact 1.4 
(kompresorová)

název

název

kód balíčku

kód balíčku

cena

cena

CZFPR1875012

CZFPR1875009

21 499 kč

40 699 kč

21 499 kč

40 699 kč

44 499 kč

51 799 kč

nOvInKa!

BALÍČEK BALÍČEK BALÍČEK

BALÍČEK BALÍČEK

NezáVISlá 
klImAtIzACe
Nezávislá klimatizace je samostatný
systém, který nabízí dokonalou
možnost pro noční odpočinek 
v kabině, ale udržuje vhodnou
teplotu i během nakládky 
a vykládky.

Balíčky obsahují cenu práce i náhradních dílů. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Nabídka je platná od 1. dubna do 30. června 2018



VrS - nabídka dílů
návěsy / PŘívěsy

Společnost Scania je oficiální dodavatel náhradních dílů předních 
značek. 

Pro více informací navštivte  https://vrs-public.scania.com/  

Pro informace o ceně a dostupnosti dílů kontaktujte, prosíme,
nejbližšího poskytovatele servisních služeb Scania.

VrS

Scania poskytuje v rámci služeb souvisejících s vozidlem (VRS - Vehicle Related Services) možnost
vykonávat údržbu a opravy širokého spektra renomovaných značek výrobců návěsové techniky
a u mnoha značek také vykonávat záruční servis. Disponujeme náhradními díly, proškoleným 
personálem a potřebným servisním vybavením. V zastoupení pojistných společností
dokážeme komplexně řešit i opravy pojistných událostí.
Pro více informací neváhejte kontaktovat Vašeho regionálního zástupce pro servisní služby Scania.

ukAžte,
že jSte lepší
Než oStAtNí
ScaNIa cO2ntrol cuP
Máte své vozidlo plně pod kontrolou?
Nová soutěž pro majitele a řidiče
propojených vozidel Scania o hodnotné ceny.

Pravidla a přihlášku do soutěže SCANIA CO2NTROL CUP 2018
najdete na adrese www.scaniacontrolcup.cz a na servisních
místech Scania v ČR. Přihlásit se můžete do 31.5.2018.

Mějte svůj vůz pod kontrolou
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SCANIA XT 
sportovní taška

2629258

2629261 2560990

2629258

2629257

AktuálNí 
NAbídkA 
truCk geAr

1 113 kč

velikost: 60 x 29 x 30 cm

nebo 278 bodů461 kč 345 kč
nebo 115 bodů

nebo 86 bodů
tričko

S
M
L
XL
2XL
3XL

Modré
2483866
2483867
2483868
2483869
2483870
2483871

červené
2483872
2483873
2483874
2483875
2483876
2483877

SCANIA XT 
tričko

SCANIA XT 
Šňůrka 
na klíče

SCANIA XT 
Přívěšek 
na klíče

Multifunkční 
kleště

S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

černé
2635652
2635653
2635654
2635655
2635656
2635657
2635658

288 kč

154 kč

nebo 72 bodů

nebo 39 bodů

58 kč
nebo 14 bodů

Scania V8
Termo 
hrnek

2629285
Objem: 320 ml

403 kč

403 kč

nebo 101 bodů

nebo 101 bodů

96 kč
nebo 24 bodů

XT  2635709
v8  2190396

Basebalová 
čepice



www.scania.cz

Data a údaje v tomto materiálu jsou určené výlučně k informativnímu účelu a nemohou být považovány za návrh smlouvy. 
Uvedené ceny jsou bez DPH. Nabídka se může lišit podle servisního střediska, modelu a věku vozidla. Obrázky jsou ilustrační.

dealer čechy
servis Chrášťany

Sobínská 186
252 19 Chrášťany
Tel.: +420 251 095 333
e-mail: servis.praha@scania.cz

dealer čechy
servis modletice

Modletice 105
251 01 Říčany
Tel.: +420 315 819 430
e-mail: servis.modletice@scania.cz

dealer čechy
servis mnichovo hradiště

LITRA s.r.o., Víta Nejedlého 213
295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: +420 739 543 668
e-mail: servis.mh@scania.cz

dealer čechy
servis Ústí nad labem

Žižkova 875/249
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 317 132
e-mail: servis.usti@scania.cz

dealer čechy
servis české budějovice

U Pily 677
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 428 704
e-mail: servis.budejovice@scania.cz

dealer čechy
servis Strakonice

Heydukova 1286
386 01 Strakonice
Tel.: +420 602 443 973
e-mail: servis.strakonice@scania.cz

dealer morava
servis jihlava

Hruškové Dvory 129, Průmyslová zóna II
586 01 Jihlava
Tel.: +420 564 600 340
e-mail: servis.jihlava@scania.cz

dealer morava
servis brno

Hájecká 14
618 00 Brno - Černovice
Tel.: +420 515 500 500
e-mail: servis.brno@scania.cz

dealer morava
servis  Vizovice

Vizovice Razov
763 12 Vizovice
Tel.: +420 577 452 994
e-mail: servis.vizovice@scania.cz

dealer morava
servis paskov

Místecká 872
739 21 Paskov
Tel.: +420 553 816 111
e-mail: servis.paskov@scania.cz

dealer morava
servis olomouc

Lipenská 1170/45 
772 00 Olomouc
Tel.: +420 581 830 020
e-mail: servis.olomouc@scania.cz

dealer morava
servis třanovice

Třanovice 300
739 53 Hnojník
Tel.: +420 558 680 232
e-mail: servis.tranovice@scania.cz

Scanwest plzeň spol. s r.o.
servis plzeň

U Letiště 1
316 00 Plzeň
Tel.: +420 377 454 618
e-mail: plzen@scanwest.cz

Scanwest plzeň spol. s r.o.
servis domažlice

Cihlářská 520 - Průmyslová zóna
344 01 Domažlice
Tel.: +420 379 768 974
e-mail: domazlice@scanwest.cz 

Scanwest plzeň spol. s r.o.
servis Cheb

Nižnětagilská 1
350 98 Cheb
Tel.: +420 354 529 200
e-mail: cheb@scanwest.cz

Scanwest plzeň spol. s r.o.
servis Chomutov

Na Moráni 4878
430 01 Chomutov 1
Tel.: +420 474 651 771
e-mail: chomutov@scanwest.cz

proScan a.s.
servis jičín

Konecchlumského 1072
506 01 Jičín
Tel.: +420 773 778 138
e-mail: servis@proscan.cz

proScan a.s.
servis pardubice

Fáblovka 559
533 52 Staré Hradiště
Tel.: +420 773 778 139
e-mail: servisPce@proscan.cz
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