AKARYAKIT TAŞIMACILIĞI

AKARYAKIT İŞİNDE
KURALLARI SİZ KOYUN

İŞİNİZE ÖZEL
ÜRETİLDİ!
Akaryakıt günlük hayatın akışında önemli rol oynar.
İşiniz akaryakıt taşımacılığıysa vakit kaybetme lüksünüz
yoktur. Daha sıkı teslim süreleri ve daha katı
yönetmelikler sizi bekler. Yaptığınız işin standart bir
işten çok farklı olduğunu, taşıdığınız yükün her
damlasının ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.
İhtiyaçlarınıza göre tasarladığımız yeni nesil araçlarımız
ve hizmetlerimizle standartların ötesine geçmenizi
amaçlıyoruz.
Çünkü bizim önceliğimiz, sizin işiniz.
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Yüksek kabin
seçeneğimiz kendinizi
farklı hissetmenizi
sağlayacak. Aracın
ağırlığının daha hafif
olmasını tercih edenler
için ise normal kabin,
yüksek kabine göre
100 kg daha hafif
tasarlandı.

NE KADAR HAFİF
O KADAR
KAZANÇLI

19 kg kazandırabilecek
katlanabilir yolcu
koltuğunu tercih
edebilirsiniz.

Retarderı ihtiyaç
duymayan
müşteriler toplam
frenleme gücünü
kaybetse de
yaklaşık 113 kg
ağırlık tasarrufu
sağlar.

Doğrudan monteli
beşinci tekerlekler
82 kg ve üzeri
ağırlık tasarrufu
sağlar.
Kampanalı fren
yerine kullanılan
disk frenleri aks
başına 51 kg ağırlık
tasarrufu sağlar.

Alüminyum jant
seçimi, her bir
jant için 15 kg
kazandıracaktır.

İki yerine dört körüklü
süspansiyonlar 31 kg
ağırlık tasarrufu sağlar.

Doğru batarya
seçimi 34 kg’lık
ağrılık tasarrufu
sağlar.
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Taşıma Kapasitesi

Alüminyum yakıt
tankları ise her
10 lt hacim için
1 kg ağırlık tasarrufu
sağlamaktadır.

Taşıma Kapasitesi

05

ÖNCE
GÜVENLİK
İster kısa ister uzun yolda taşımacılık yapın, ister benzin
istasyonlarına ister havalimanlarına çalışın bizim en önemli
önceliğimiz işinizi güvenle yapmanızdır. Scania olarak,
geliştirilmiş güvenlik çözümlerimizle her zaman yanınızdayız.

Kullanım Kolaylığı
Sürüş esnasında şoförlerimizin çalışma
şartlarını iyileştiren birçok araç özelliği
sunuyoruz. Özellikle direksiyon hakimiyeti
ve manevra kabiliyetini artırmaya yönelik
yeni sistemler geliştirdik. Örneğin
seçebileceğiniz yeni elektronik kumandalı
ilave dümenlenebilir dingil (EST) ile
aracınızın kullanımını kolaylaştırabilirsiniz.
Gelişmiş Aktif Güvenlik
Ani manevralarda savrulma ve devrilme
riskini azaltan Elektronik Stabilite
Programı (ESP), seyir halinde öndeki
araçla mesafenizi kumanda eden Hız
Denetim Sistemi (ACC), dalgınlık sebebiyle
aracın bulunduğu şeritten çıkması halinde
sürücüyü uyaran Şeritten Ayrılma İkazı
(LDW) ve dikkatsizlik sebebiyle fren
yapılamayan durumlarda otomatik
frenleme sağlayan Gelişmiş Acil Durum
Frenleme (AEB) en önemli aktif güvenlik
fonksiyonlarıdır.
Fren Performansı
Elektronik Fren Sistemi (EBS) ve disk
frenler, frenlemede performansa etki eden
önemli standart donanımlarımızdandır.
Daha öne kaydırılan ön dingil ve yeni fren
kaliperleri sayesinde frenleme sırasındaki
ağırlık transferi geliştirilerek durma
mesafesi kısaltılmıştır.
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Güvenlik

Daha Fazla Görüş Alanı
Araçlarımızda, yoldaki görüş alanını
artırabilmek adına kabinde yenilikler
bulunmaktadır. İnceltilmiş A sütunları, daha
alçak seviyede konumlanmış gösterge
paneli ve 65 mm öne kaydırılan koltuk
size daha büyük bir görüş alanı sunar.
Ayrıca genişletilen ön camın temizlenmesi
için daha donanımlı silecekler kullanıldı.
Farlar ve diğer dış aydınlatmalar yol
görüşünü artıracak şekilde geliştirildi.
Kabin
Kabin yapısı, AB standartlarında çarpma
testlerine uygun olarak geliştirildi. Tavan
kapağı acil çıkış kapağı genişletildi. Cam
kırma çekici ve emniyet kemeri kesici
opsiyonel olarak sunulmaktadır.
Haberleşme
Yeni Scania, telefonlarla yapılan tüm
uğraşları ortadan kaldıran entegre
uygulama tabanlı iki yönlü haberleşme
sağlamaktadır. Tüm mesajlar, kolay
bilgilendirme sistemi üzerinden
gösterilmektedir.
ADR Uyumlu
Araçlarımızda ADR taşımacılığına uygun
ekipmanlar ve güvenlik sistemleri
mevcuttur.

Güvenlik
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VAKİT
NAKİTTİR
Akaryakıt taşımacılığında küçük bir aksaklık kazanç kayıplarına
yol açabilir. Biz Scania’da, verdiğiniz hizmet kesintiye uğramasın
diye çalışıyoruz. İşinizin temeli olan teslim sürelerini her zaman
karşılamanız için çözümler geliştiriyoruz.

Yaygın Servis Ağı
Ağır vasıta konusunda uzman
teknisyenlerimiz ihtiyaç
duyduğunuz her 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.
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Hizmet Süresi

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.

Kişisel rehberlik programımız,
sürücülerin olayları en iyi
şekilde değerlendirerek
yapabileceklerinin en iyisini
yapmalarına yardımcı olur.
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.

Scania Sürücü Hizmetleri
Sürücünün eğitimine yapılan
yatırım sadece onların yakıt
verimini artırmaları ile
sonuçlanmamakta aynı
zamanda duraklama süresinin
ve bakım gereksiniminin
azaltılmasına da yardımcı olur.
İşletmenizde, beklenmeyen
olaylar gerçekleştiğinde en
büyük farkı deneyim oluşturur.

Hizmet Süresi
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GELECEĞİNİZİ
YÖNETİN
Artık kazançlar, sadece A noktasından B noktasına taşımacılık yapmakla elde edilmemektedir.
İşinizin geleceği küçük ayrıntılarda gizlidir. Scania temsilcinizin, işinize göre tasarlanmış aracınızla
maliyetlerinizi azaltırken kazancınızın artırmasına izin verin. Gerçek olamayacak kadar kulağa iyi mi
geliyor? Aşağıda, size birkaç örnek sunulmaktadır.

Taşıma Kapasitesi
Yük başına ödeme alan
firmalarda araç taşıma
kapasitesi büyük önem arz
eder. Bu durumda da aracın
hafif olmasıyla beraber gelen
faydalı yük artışı gelirinizin
artışını sağlar. Alüminyum jant
ve yakıt tankı, havalı
süspansiyon gibi birçok ürün
seçimiyle ortalama 200 kg
hafifleme sağlayabilirsiniz.
Örnek bir modeli ele alırsak:
Toplam taşıma kapasitesi: 20.000 kg
Yıllık kazanç: 80.000 €
Her bir tasarruf edilen 200 kg
ağırlık için kârdaki artış:
200 kg / 20.000 kg x 80,000 €
= 800 €

Kesintisiz Hizmet Süresi
Aracınızın yolda kalması
durumunda ortaya çıkan
masraflar ve geciken her
teslimatta ortaya çıkabilecek
mali kayıpların önüne geçmek
mümkün. Bakım/onarım
sözleşmelerimiz ile geçmişe
dönük servis hizmetlerimizi
takip ederek gereksiz servise
girişlerinizi ortadan
kaldırıyoruz. Ve de aracınızın
kullanım şartlarına özel bir
servis hizmeti sunuyoruz.
İyi planlanmış bir bakım onarım
sözleşmesi 3 yıllık bir
sözleşme süresi boyunca
2 günlük serviste bekleme
süresini önleyebileceği tespit
edilmiştir. Örnek bir filo
sahibini ele alırsak:
Günlük kazanç: 300 €
Kazançtaki artış: 600 € / 3 yıllık
sözleşme
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Toplam İşletme Ekonomisi

Arıza Süresinin Planlı Azaltılması
Arıza süresinin planlı azaltılması
Scania esnek bakım hizmeti,
çalışma şartlarına bağlı olarak
sadece ihtiyaç duyulduğunda
bakım yaptırmanıza yardımcı
olur. Aracınızdan elde edilen
verileri inceleyip önceden bakım
periyotlarını belirleyerek
planlama yapmanızı sağlar.
Örnek:
Üç yıllık bir sözleşmedeki bakım
günü sayısı: 10
Esnek planlı Scania bakım sistemi
kullanıldığında bakım günü sayısı: 8
Günlük ortalama gelir kaybı: 300 €
Gereksiz bakımdan tasarruf: 600 €
Scania Kasko
Araçlarınızın sigortalanması
hasarlanmaya karşı bir güvence
oluşturur. Aynı zamanda servis
zamanlaması için de önem arz
eder. Hasar sonrasında aracı
mümkün olan en kısa sürede

tekrar yola çıkarabilmek işinizin
sürekliliğini sağlar ve gelirinizi
artırır. Scania Kasko
kapsamında aracınızın bakım
ve onarım süreçleri daha iyi
düzenlenerek serviste bekleme
sürelerinin yılda 1 gün azaltıldığı
görülmüştür.
Örnek bir durumda:
Beklenen gün başına ortalama
kazanç kaybı: 300 €
Beklemeden servis işlemlerinin
yapılmasıyla elde edilen tasarruf:
300 €
Örneklerde verilen sayılar
tahmini değerlerdir.
Sizin de görebileceğiniz gibi
bizimle çalışmanız durumunda
para ve zaman tasarrufunda
bulunursunuz. Lütfen,
ihtiyaçlarınız için mükemmel
şekilde uyarlanmış tek çözümü
size sunabilmemiz için en yakın
Scania temsilcimizle görüşün.

Toplam İşletme Ekonomisi
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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.

