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İŞİNİZE ÖZEL 
ÇÖZÜMLERLE 
KAZANIN
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Yakıt tasarrufundan çevresel etkiye 
kadar her alanda yüksek kalite gerektiren 
bir alanda çalışıyorsunuz. Bu talepleri 
karşılamak için Scania da yoğun çaba 
sarf ediyor, yaptığımız sürekli 
geliştirmelerle işinizi ileri taşımayı 
hedefliyoruz.

İŞİNİZE ÖZEL 
ÇÖZÜMLERLE 
KAZANIN

İşinizin ihtiyaçlarına göre tasarladığımız 
yeni nesil araçlarımız ve hizmetlerimizle 
standartların ötesine geçmenizi 
amaçlıyoruz.

Çünkü bizim önceliğimiz, sizin işiniz.
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Tedarik zincirinde çok önemli bir rol üstleniyorsunuz. Bu işte 
gecikme şansınız, iş ortaklarınızın güvenini zedeleme lüksünüz 
asla yoktur. Bu yüzden size zaman kazandıracak özel hizmetler 
geliştirdik. 

Yaygın Servis Ağı
Ağır vasıta konusunda uzman 
teknisyenlerimiz ihtiyaç duyduğunuz an ve 
her yerde size destek vermek için 7 gün
24 saat hazır bekliyor. 

Esnek Bakım Sözleşmesi
Her araç farklı amaçla kullanıldığı için 
servis ihtiyaçları da farklılık gösterir. 
Bakım sözleşmeleri için geliştirdiğimiz 
yeni standartlarımız, servis ihtiyaçlarınızı 
en doğru şekilde saptamak için araç 
verilerini kullanır. Bu sistem sayesinde 
işinizi yaparken karşılaştığınız 
servis ihtiyaçlarınızı takip ederiz. 
Geliştirmelerimizi buna göre yaparız. 

Uzaktan Arıza Teşhisi
Araçtan elde edilen veriler uzaktan analiz 
edilir, aracın durmasına neyin sebep olduğu 
tespit edilir. Böylece araç yetkili servise 
ulaşana kadar, tüm gerekli yedek parçalar 
hazır edilerek bakım süreniz azaltılır.

Scania Kasko
Hasar destek hizmetimiz, aracınızın yola 
daha hızlı dönmesini sağlayarak hizmet 
sürenizi güvence altına alır ve orijinal
yedek parça kullanımı ile aracınızın
ikinci el değerini korur.
 

Scania Filo Bakımı
Modeline ve yaşına bakmaksızın, Scania 
Filo Bakımı tüm filonuz ile ilgilenir ve 
araçlarınızın en iyi koşullarda çalışmasını 
sağlar. Bireysel filo yöneticiniz en yeni 
teknolojiyi kullanarak filonuz için en kârlı 
bakım şemasını çıkartır. İşletmenizden ve 
işyerinizden gelen verilerin takibini yapar 
ve inceler. Bu şekilde duraksamaların 
temel sebeplerini tespit ederek filonuzdaki 
aksamaları en düşük seviyeye indirir. 

Elektrik Kesintisi
Yeni 150 amperlik alternatörümüzü 
devreye sokarak rolantideyken şarj 
akımının harcanandan fazla olmasını 
sağlayabilirsiniz. Daha uzun bir çalışma 
ömrü ile birlikte LED lambaları,
sıkıntı yaratan arıza süresini devre dışı
bırakmanın diğer kolay bir yoludur.

Scania Yol Yardım
7 gün 24 saat nerede olursanız olun Scania 
Yol Yardım sizin için hizmette.

Scania Finans
Scania, ticari faaliyet ve risklerinize 
en uygun stratejinin belirlenmesinde 

yardımcı olur. İşinizi çok iyi anlayan 
profesyonel ekibimizin yardımıyla finansal 
maliyetlerinizi, nakit akışlarınızı ve 
vergilerinizi optimize edebilirsiniz.

Hizmet Süresi Hizmet Süresi

HER ZAMAN
TAM ZAMANINDA
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Yakıt tüketimini minimum seviyeye 
indirmek ve bu hedefi sürekli olarak 
geliştirmek Scania olarak en önemli 
önceliklerimizden biridir. 

Aerodinamik Yenilikler 
Yeni nesil kabin tasarımı ve 
geliştirilmiş rüzgarlıklar, hava 
sürtünmesini belirgin miktarda 
azaltır. Bununla birlikte yakıt 
tasarrufunuz da büyük oranda 
iyileştirilir.

Motor Yenilikleri  
Motorlarımız, yakıt verimliliği 
konusunda başarısını defalarca 
kanıtlamıştır.
Yeni nesil Scania’da enjektörler, 
yanma odası ve radyatörde 
yapılan iyileştirmelerle yakıt 
verimliliği artırılmıştır.

Scania’dan Ekonomik Çözümler  
Optimize edilmiş araç, 
müşteriye uyarlanmış sürücü 
koçluğu hizmetimiz ve 
geliştirilmiş bakım kontratları 
ile şirketinizle yakın işbirliği 
sağlayarak yakıt ekonominize 
en kapsamlı ve en etkili 
çözümü sağlıyoruz.

Opticruise
Geliştirilmiş yarı otomatik 
şanzıman, sürücülerimizin işini 
kolaylaştırırken yakıt tasarrufu 
da sağlar.  

Daha Hızlı Vites Değişimi
Yolun eğimi, treyler ağırlığı 
ve motor karakteristikleri 
dikkate alınarak çevreye uyum 
sağlayacak şekilde tasarlandı. 

Aktif Tahmin Sistemi
GPS kullanarak gideceğiniz 
yolun topografyasını önceden 
öğrenir ve aşağı veya yukarı 
hareket etmeden önce 
opticruise şanzımanın hızını 
ayarlar. Bu sayede yakıt 
tasarrufu sağlamanıza yardımcı 
olur. Bir günlük sürüşte %2’ye 
kadar tasarruf sağlayarak 
kârınızı artırır.

Scania Sürücü Hizmetleri 
Profesyonel sürücülüğün 
tüm aşamalarını kapsayan 
eğitim programı aracınızdaki 
yıpranma ve kaza risklerini 
azaltır, kullanım ömrünü 
uzatır. Yapılan analizler bu 
eğitim sayesinde %6’ya kadar 
yakıt tasarrufu sağlandığını 
göstermektedir.

Yakıt Verimliliği Yakıt Verimliliği

ÜSTÜN 
TEKNOLOJİLER SİZE 
KAZANDIRMAYA 
HAZIR

Harcamaların azaltıldığı iş dünyasında, 
yakıt tasarruflu yaklaşımımız size ve 
şirketinize kazanç sağlar.
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GELECEĞİNİZİ 
GÜVENCE
ALTINA ALIR
Sürücüleriniz, işinizdeki en değerli varlıklarınızdır. Onlar, yakıt 
harcamalarınızı ve bakım maliyetlerinizi azaltabilecek, verimliliği 
artırarak iş ortaklarınızın güvenini kazanabilecek beceriye 
sahiplerdir. Birileri birinci sınıf bir sorumluluğu hak ediyorsa bunlar, 
sürücülerinizdir.

Sürülebilirlik ve Konfor 
Piyasadaki en yüksek tork-güç 
oranıyla aracın sürülebilirliği 
artırılırken, daha keskin 
dönüşü ve daha az lastik 
aşınmasını mümkün kılan 
Elektro Hidrolik Yönlendirilebilir 
İlave Aks (EST) ile sürücünüze 
daha rahat bir sürüş imkanı 
sağlandı. 

Görünürlük
Scania’nın göz alıcı görünümü 
daha da geliştirildi. Şimdi, daha 
ince A dikmesi, alt  pencereler, 
daha düşük gösterge tablosu 
ve 6,5 cm ileriye alınmış sürücü 
pozisyonu ile daha da çekici. 
Silecek sistemi, ön camın daha 
büyük bir alanını temizleyecek 
şekilde geliştirildi. Far ve spot 
tavan lamba sistemleri, diğer 
sürücülerin görünürlüğünü 
artıracak şekilde çok yönlü 
tasarlandı.

Fren Verimliliği
Elektronik Kontrollü Fren 
Sistemleri (EBS) ile disk 
frenlerinin güvenliğini ve iş 
yükünü artırmaktadır. 
Geliştirilmiş fren mekanizması 
ve daha gelişkin pozisyona 
sahip ön aks ile bütünleşmiş 
yeni fren kaliperleri ile fren 
mesafesi iyileştirildi. Scania 
fren balataları, uygun frenleme 
ile kullanıldığı takdirde 
maksimum kullanım ömrü 
sağlar. 

Daha Aktif Güvenlik
Elektronik Stabilizasyon Kontrol 
Ünitesi (ESP), direksiyonun dışa 
doğru çekmesi veya aşırı 
yönlendirme eğiliminde olması 
durumlarında her bir tekerlek 
üzerinde bağımsız şekilde fren 
uygular. Uyarlanabilir Seyir 
Kontrolü (ACC) öndeki araç ile 
güvenli bir mesafede 
kalınmasını sağlar.

Sürücü Deneyimi Sürücü Deneyimi

Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDW), 
aracın kendi şeridinin dışında 
çıkması durumunda sürücüyü 
uyarır. Geliştirilmiş Acil Durum 
Frenleme (AEB) Sistemi, 
sürücünün öndeki engele tepki 
vermede yetersiz olması 
halinde otomatik olarak fren 
yapar.

Scania Filo Yönetimi  
Filonuzun yönetimini kontrol 
altına alın ve işinizi optimize 
edin. Scania Filo Yönetimi, araç 
ve sürücülerinizi ofisinizle 
irtibatlandıran gelişmiş bir 
hizmetler bütünüdür.
Bu, filonuzun ve işletmenizin 
verimliliğini artırmak için ihtiyaç 
duyulan temel ayrıntıları belirler 
ve 24 saat gerçek zamanlı 
çalışma verilerini temin eder.
Filo yönetimi portalından
tüm bu hizmetlere kolaylıkla 
ulaşabilirsiniz. Bunlara ek olarak 
sürücülerinizle iletişim kurabilir, 
varış noktasını navigasyon 
sistemine gönderebilirsiniz.



14 15

Ölçümler, paletler, kafesler, çalışma 
koşulları, güvenlik veya kazancınızı 
etkileyebilen diğer hususlar tarafından 
tanımlanan bir sözleşme ile mesafe, 
hacim ve güzergah gibi alternatif 
ödeme seçenekleri önemli bir rol 
oynayabilmektedir.

Yakıt Verimliliği
Yakıt giderleri, işletme maliyetlerinin 
en büyük kısmını oluşturur. Yakıt 
masraflarıyla beraber taşımacılık 
şirketlerinin diğer gider kalemlerini 
düşürmek amacıyla Scania Ecolution 
adında eşsiz bir çözüm sunmaktayız.
Bu paket uygulandığında %10’a 
kadar yakıt tasarrufu sağlandığı 
hesaplanmıştır. Örnek bir modeli ele 
alırsak;

Ortalama tüketim: 30 L / 100 km  
Yıllık kat edilen mesafe: 170.000 km  
Ortalama yakıt maliyeti: Litre başına 1 €  
Toplam yıllık yakıt maliyeti: 51.000 € 
%10 yakıt tasarrufunun karşılığı: 5.100 € / yıl

*Gerçek yakıt tüketimi aracın ve treylerin 
katar ağırlığına, topoğrafyaya, seyir hızına 
ve sürücünün performansına bağlı olarak 
değişmektedir. 

Hizmette Kalma Süresi
Aracınıza az bakım yaptırmak, size işinizi 
yürütürken maliyeti yüksek kesintilere 
sebep olabilir. Çok fazla bakım yaptırmak 
ise verimlilikte kayba neden olmaktadır. 

Esnek planlara sahip olan Scania Bakım 
Sistemimiz, aracınızın bakım zamanı 
geldiğinde mükemmel dengeyi 
bulmanızda yardımcı olur. Araç 
verilerinizin sürekli analiz edilmesi 
sayesinde, gerçekleşmeden önce bakım 
ihtiyaçlarınızı belirleyebilmekte ve ona 
göre hareket edebilmekteyiz.

ÖRNEK:
Üç yıllık bir sözleşmedeki bakım günü sayısı: 10

Esnek planlı Scania bakım sistemi 
kullanıldığında bakım günü sayısı: 8

Günlük ortalama gelir kaybı: 400 €*

Kazanç artışı: 800 € / üç yıllık sözleşme

*Ortalama kazanç, açık bir biçimde kargo 
tipine bağlıdır. Genel olarak kazanç, sıcaklık 
kontrollü uygulamalarda bir miktar daha 
yüksektir.

Örnekler, tahminlere dayalıdır. Lokal 
değişiklikler uygulanabilir.

GELECEĞİNİZİ 
YÖNETİN
Şu ana kadar, müşteriye özgü 
bir çözümle sunabildiğimiz 
imkanları anlattık. Bizce bir 
aracın değeri, fiyat etiketinde 
değildir. Bu, uzun vadede 
işletmenizin nasıl yarar 
sağladığı, yolculuğunuzun 
sonunda ne kazandığınız ile 
ilgilidir.

Toplam İşletim Ekonomisi Toplam İşletim Ekonomisi



Scania aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Scania model, tasarım, renk, donanım, 
aksesuar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu broşür baskı tarihinden 
sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Scania tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla 
ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel 
donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık 
gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve AB yasaları veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. 
Scania ürün ve hizmetlerini satın alırken kanuni gereklilikler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda daha fazla bilgi almak için 
lütfen Scania Yetkili Satıcıları ve Servisleri ile iletişime geçin veya www.scania.com.tr adresini ziyaret edin.
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