
  

 

 

   

  
 

 

 

Scania  
Corporate Relations 

SE-151 87 Södertälje 
Ruotsi 

Puhelin: +46 8 553 810 00 
www.scania.com 

LEHDISTÖTIEDOTE 
 

Facebook.com/ScaniaGroup 
Instagram.com/ScaniaGroup 
Youtube.com/ScaniaGroup 
Twitter.com/ScaniaGroup 

30.10.2019 
 
 
Scania parantaa linja-autojen toimintavarmuutta 
 
Vuonna 2016 kuorma-autoille esitellyn Scanian mukautuvan huollon 
menestyksen siivittämänä Scania tarjoaa nyt samaa palvelua uuden 
sukupolven linja-autoilleen. Jokaista ajoneuvoa käytetään eri tavalla, joten ne 
myös tuottavat yksilöllistä ja samalla reaaliaikaista tietoa. Scania voi räätälöidä 
busseille optimaalisen huoltosuunnitelman polttoaineenkulutuksen, 
ajomäärän, nopeuden ja muiden käyttötietojen perusteella. 
 
Scania valvoo ajoneuvon toimintatietoja jatkuvasti, minkä vuoksi on mahdollista 
määrittää erittäin tarkasti, milloin eri huoltotoimenpiteet kannattaa suorittaa. 
Mukautuva huolto myös yhdistää erilaisia palveluita ja ennakoivaa huoltoa ja lisää 
näin rahanarvoista toiminta-aikaa. Suunnittelemattomia huoltokäyntejä voidaan 
vähentää, mikä helpottaa kuljetusten suunnittelijoiden töitä. 
 
Scanian mukautuvan huollon huoltosuunnitelma on moduulirakenteinen, ja sitä 
päivitetään jatkuvasti ajoneuvon toimintatietojen perusteella. Malli maksimoi 
tuottavuuden ja ajoneuvon käytettävyyden. Palvelun perustana ovat etäyhdistetyt 
ajoneuvot, joita tarkkaillaan Scania Fleet Management -järjestelmän kautta ja jotka 
huolletaan jossain Scanian 1 200 korjaamosta. Maailmanlaajuisesti Scanialla on jo 
lähes 100 000 mukautuvan huollon kuorma-autosopimusta, ja tästä palvelusta 
saatua kokemusta hyödynnetään linja-autojen palvelussa.  
 
 ”Linja-autoyritykset hyötyvät bussien lisääntyvästä käyttöasteesta, vähentyvistä 
huolloista ja mahdollisuudesta vähentää varakaluston määrää”, sanoo Scanian linja-
autojen tuotehallinnon johtaja Karolina Wennerblom. 
 
 
Lisätietoja antaa: 
Karolina Wennerblom, Director, Product Management and Presales,  
Scania Buses and Coaches 
Puhelin: +46 70 789 1985 
Sähköposti: karolina.wennerblom@scania.com 
 
Scania on maailman johtavia kuljetusratkaisujen tarjoajia. Edistämme yhdessä kumppaneidemme ja 
asiakkaidemme kanssa siirtymistä kohti kestävää kuljetusjärjestelmää. Vuonna 2018 toimitimme 
asiakkaillemme 88 000 kuorma-autoa, 8 500 linja-autoa sekä 12 800 teollisuus- ja merimoottoria. 
Liikevaihtomme oli yhteensä yli 137 miljardia Ruotsin kruunua, josta palvelujen osuus oli noin 20 
prosenttia. Vuonna 1891 perustettu Scania toimii nykyään yli sadassa maassa, ja sillä on noin 52 000 
työntekijää. Tutkimus- ja kehitystyö on keskitetty Ruotsiin, mutta sitä tehdään myös Brasiliassa ja 
Intiassa. Tuotanto sijaitsee Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa, lisäksi Afrikassa, 
Aasiassa ja Euraasiassa on alueellisia tuotantokeskuksia. Scania on osa TRATON SE:tä. Lisätietoja 
on osoitteessa www.scania.com. 
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