
Vairuotojo darbo efektyvumui ir transporto priemonės saugumui 
didelę įtaką daro kondicionavimo sistemos paruošimas vasaros 
sezonui. Patikrinsime Jūsų sunkvežimį, kad išvengtumėte 
nemalonių netikėtumų kelionių metu.

Pasiruošimas 
karštajam 
sezonui

Montavimo darbai įskaičiuoti

Scania Lietuva servisai aprūpinti modernia oro
kondicionavimo sistemos diagnostikos įranga, kuri 
tinkama tiek sunkvežimiams, tiek autobusams.

79 
EUR

(įskaičiuota darbas 
ir medžiagos,  
R134A DUJOS)

Oro kondicionavimo sistemos 
kompresoriaus keitimas 575 EUR*
Oro kondicionavimo sistemos radiatoriaus 
keitimas 489 EUR
Oro kondicionavimo sistemos sausintuvo 
keitimas 109 EUR

Kondicionavimo 
sistemos 

patikrinimas 
ir papildymas

1 199 EUR
BYCOOL LITE,  
PGRT

1 499 EUR
BYCOOL COMPACT 
1.4, LPGRS

999 EUR
BYCOOL FLAT, 
LPGRS

1 699 EUR 
BYCOOL COMPACT 3.0 
DAY & NIGHT, PGRT

Galingiausias oro kondicionierius. 
Du kompresoriai. Galima naudoti 
kaip automatinę kondicionavimo 
sistemą važiuojant, pakrovimo, 
iškrovimo ir poilsio metu. 
[FPR 187000007371]

Matmenys 826x726x203 mm. 
Svoris 39,3 kg. 

Pagerina komfortą ir 
sunaudoja nedidelį energijos 
kiekį. Sistemos pritaikytos 
pavojingiems kroviniams 
vežti (ADR). 
[FPR 187000004371]

Matmenys 718x818x135 mm.
Svoris 28 kg. 

Itin efektyvus freoninis oro kon-
dicionierius. Atsižvelgiant į tuš-
čiosios eigos valandų skaičių per 
dieną, investicija į šį vėsintuvą 
gali atsipirkti per vienus metus. 
Savybės: dviguba baterijos 
apsauga, nuotolinis valdymas, 
1,4 kW galingumas. 
[FPR 187000005371]

Matmenys 826x726x179 mm. 
Svoris 29,9 kg. 

Naujas 1 kW galios elektrinis 
kondicionavimo įrenginys su oro 
kompresoriumi. Itin efektyviai 
aušinantis, montuojamas ant 
stogo ir tik 12 cm aukščio. 
Pripildytas 134A dujų. Pritaikytas 
dviejų baterijų sistemai. 
[FPR 187000006371]

Matmenys 672x740x122 mm. 
Svoris 25 kg.

Sumontavus vėsintuvą sunkvežimis paaukštėja. Atkreipkite dėmesį į pasikeitusį bendrą 
kabinos aukštį, kad jis atitiktų aukščio apribojimus.

Kainos nurodytos be PVM. Galioja iki 2021 08 31. Detalių nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio.
* Pagal Scania pakaitinių dalių programos taisykles.



Reguliari transporto priemonės priežiūra maksimaliai padidina 
pasiruošimą darbui ir sumažina brangaus remonto riziką. 
Remdamiesi savo profesionalumu ir patirtimi, gebame iš anksto 
numatyti susidėvėjusius komponentus, kurie gali nepastebimai 
daryti žalą kitiems sunkvežimio mazgams.

FIKSUOTŲ 
KAINŲ PAKETAI

Kainos nurodytos be PVM. Galioja iki 2021 08 31. Detalių nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio.
* Pagal Scania pakaitinių dalių programos taisykles.

Sankabos komplektai
Tiekiame sankabos komplektus, nes sankabos 
keitimui sugaištama daug laiko. Pakeisdami visą 
sankabos komplektą, sutaupote ir išvengiate 
nenumatytų prastovų, pailginate transporto 
priemonės darbo laiką.
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SCANIA CLUTCH
Controlled torque transfer

The Scania clutch provides optimal 
control over torque transfer with 
maintained comfort throughout its 
entire service life. 

Scania Parts Fact File - Clutch

Sankabos komplekto keitimas (sankabos 
diskas, diskatorius, išminamasis guolis ir 
svirties įvorės)

1 199 EUR*

ORO PAGALVĖS
Scania pneumatinės pakabos oro pagalvės buvo sukurtos 
specialiai kiekvienam transporto priemonės modeliui, kad būtų 
užtikrintas maksimalus važiavimo komfortas, naudojimo laikas, 
saugumas ir teisingas ašies svorio rodymas nepaisant kelio sąlygų.
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SCANIA AIR 
SUSPENSION 
BELLOWS
Greatest possible comfort

Scania air suspension bellows have been developed 
especially for each vehicle model in order to provide 
maximum driving comfort, service life, safety and 
correct axle weight display regardless of road 
conditions. 

Scania Parts Fact File - Air bellows

Vienos oro pagalvės keitimas (priekinės, galinės ar 
pakeliamos ašies, išskyrus keliančiąją pagalvę)

239 EUR

Vienos ašies oro pagalvių keitimas (priekinės, galinės 
ar pakeliamos ašies, išskyrus keliančiąją pagalvę)

449 EUR

Stabdžių kaladėlės, diskai, APKABOS
Scania diskinių stabdžių sistema sukurta 
siekiant maksimalaus saugumo. Komponentai 
veikia kaip atskiros sudėtingos sistemos dalys. 
Šitaip užtikrinamas ilgas naudojimo laikas ir 
optimalus našumas.
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SCANIA DISC 
BRAKE
Optimised system where 
safety, quality and comfort 
have highest priority

The Scania disc brake system has been 
developed for maximum safety. The 
components have been developed as 
individual parts in a complex system to 
ensure long service life and optimum 
performance in a vulnerable environment. 

Scania Parts Fact File - Disc brake

Stabdžių kaladėlių keitimas 155 EUR
Stabdžių diskų ir kaladėlių keitimas, vienos ašies 559 EUR
Stabdžių apkabos keitimas 439 EUR*

Spiraliniai elektros KABELIAI
Užtikrinkite jungtį, kad būtumėte saugūs esant bet kokioms 
vairavimo ir oro sąlygoms. Scania kabeliai tinkami naudoti 
plačiame temperatūros diapazone ir yra gerai apsaugoti 
nuo vandens prasiskverbimo.
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SCANIA SPIRAL 
CABLES
Trailer cables and connectors 
that maintain contact

Scania Parts Fact File - Spiral cables

Scania spiral cables and 
connectors ensure contact with 
the trailer. The effective seal 
against moisture means that high-
pressure washing is no problem. 
A change in spiral diameter with 
more built-in cables improves 
electrical and mechanical 
performance and simplifies 
connection, with fewer tangled 
cables.

ABS spiralinis kabelis [5-pol.], P / n 1947584 49 EUR
EBS spiralinis kabelis [7-pol.], P / n 2153194 49 EUR
EBS spiralinis kabelis [7-pol. - 15-pol.], P / n 2022343 49 EUR
Spiralinis kabelis [1x15], P / n 2153192 49 EUR

Spiralinis kabelis [1x15-2x7], P / n 2111147 79 
EUR



Kainos nurodytos be PVM. Galioja iki 2021 08 31. Detalių nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio.

Guminės 
žarnos
Naudojant Scania aušinimo 
skysčio žarnas garantuojamas 
optimalus aušinimo sistemos 
veikimas, esant net aukštai 
temperatūrai ir slėgiui.

amortizatoriai
Scania amortizatoriai 

specialiai sukurti mūsų klientų 
transporto priemonėms. 

Išbandyti ir gamintojo sertifikuoti 
amortizatoriai suteikia geriausią 

komfortą, saugumą ir padeda 
užtikrinti ekonomišką vairavimą.
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SCANIA
 

COOLANT 

HOSES

Durability and fit

Scania coolant h
oses are designed 

for th
e optim

alfu
nctio

nality
 of 

the coolin
g system, even at h

igh 

temperatures and pressures. 

Scania Parts Fact F
ile

 - C
oolant h

ose

Priekinių ratų suvedimo patikrinimas
Reguliariai tikrindami ratų geometriją išvengsite netolygaus ir 
padidėjusio padangų nusidėvėjimo, didesnių degalų sąnaudų, 
nesaugaus vairavimo. [13005113]

45 
EUR
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SCANIA BALL 
JOINT
Maintained control and 
reduced vibration

Scania ball joints have been 
developed to minimise 
vibration and tyre wear. 
Service life is extended by 
using an effective seal. 

Scania Parts Fact File - Ball joints

48

SCANIA SHOCK 
ABSORBERS
Tested and adapted for Scania 
vehicles

Scania shock absorbers have been specially 
developed for our customers’ vehicles. Tested 
and approved shock absorbers provide the 
best experience in terms of comfort, safety and 
operating economy.

Scania Parts Fact File - Shock absorber
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Scania Parts Fact File - Shock absorber

Traukės  
IR JŲ  antgaliai

Jie sukurti siekiant sumažinti 
vibraciją ir padangų 

nusidėvėjimą. Pritaikytas 
efektyvus sandariklis pailgina 

naudojimo trukmę.

–25 %
NUOLAIDA 

SCANIA DALIMS

Pavaros diržai, 
skriemuliai, 
įtempikliai 
Scania diržo pavara, kruopščiai 
išbandyta ir pritaikyta ilgam 
naudojimo laikui, efektyviai veikia 
variklio periferines sistemas. 
Tai lemia saugesnes važiavimo 
sąlygas, sumažėjusias neplanuotas 
prastovas.
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SCANIA LIETUVA

Vilniaus servisas

Lentvario g. 14B, LT-02300 Vilnius
Tel.: (8 5) 268 5240, (8 5) 268 5237
El. p. workshop.vilnius@scania.lt

Kauno servisas

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava,
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel.: (8 37) 48 84 26, (8 37) 48 82 48
El. p. workshop.kaunas@scania.lt

Klaipėdos servisas

Palangos pl. 4, Sudmantų k.,
Jakų sen., LT-96327 Klaipėdos r.
Tel.: (8 46) 41 11 63, (8 46) 42 01 40
El. p. workshop.klaipeda@scania.lt

Šiaulių servisas

Aerouosto g. 2, LT-77103 Šiauliai
Tel.: (8 41) 55 09 00, (8 41) 55 01 60
El. p. workshop.siauliai@scania.lt

  @ScaniaLietuva

VILNIUS

KLAIPĖDA

ŠIAULIAI

KAUNAS

Lentvario g. 14B, Vilnius LT-02300
workshop.vilnius@scania.lt
T +370 5 268 5505
F +370 5 268 5504

Vilniaus servisas

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava, 
LT-54358 Kauno r.
workshop.kaunas@scania.lt
T +370 37 488 426
F +370 5 268 5504

Kauno servisas

Palangos pl. 4, Sudmantų k., 
Sendvario sen., LT-96327 Klaipėdos r.
workshop.klaipeda@scania.lt
T +370 46 411 163
F +370 5 268 5504

Klaipėdos servisas

Aerouosto g. 2, LT-77103 Šiauliai
workshop.siauliai@scania.lt
T +370 41 550 160
F +370 5 268 5504

Šiaulių servisas


