
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

Scania Lietuva 
servisų 
pasiūlymas

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

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.

44

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

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.

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

1 199 EUR*

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
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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*

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

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

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