DÖKME YÜK | TEHLİKELİ MADDE

İŞE AĞIRLIĞINIZI
KOYUN

TAM İHTİYACINIZA
GÖRE
İşiniz; yakıt tasarruflu, çevreye duyarlı ve
her alanda yüksek kaliteli bir araç ile
çalışmanızı gerektiriyor. Yeni Nesil Scania
tüm bu taleplerinizi en üst seviyede
karşılıyor. Yeni iş ortağınız, Yeni Nesil
Scania ile tanışın.

Maliyetlerinizi azaltacak, yeni çözümler
geliştirmek için çok çalıştık. İşinizin
ihtiyaçlarına göre tasarladığımız yeni
nesil araçlarımız ve hizmetlerimizle
standartların ötesine geçmenizi
amaçlıyoruz.
Çünkü bizim önceliğimiz, sizin işiniz.

02

03

VAKİT
NAKİTTİR
İster tehlikeli madde, ister dökme yük taşıyın, yolda
karşılaşacağınız problemler kazanç kayıplarına yol açabilir.
Biz Scania’da, kesintisiz hizmet süresi için çalışıyoruz.
İşinizin temeli olan teslim sürelerinin zamanında
gerçekleşmesi için çözümler geliştiriyoruz.

Yaygın Servis Ağı
Ağır vasıta konusunda uzman
teknisyenlerimiz ihtiyaç duyduğunuz
an ve her yerde size 7 gün 24 saat
destek vermek için 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.
Treyler bakımı ve ADR ile ilgili ekipmanlar,
Esnek Bakım Sözleşmesi planına entegre
edilebilir. Alternatörler ve bataryalar gibi
önleyici yenilemeler aylık değerler olarak
ilave edilebilir.
Bakım ve Onarım Sözleşmesi
İyi planlanmış bir Bakım ve Onarım
Sözleşmesi’nin hizmet sürenizi önemli
ölçüde artıracağı kanıtlanmıştır.
İşletmenizle olan işbirliğinde, sözleşmenin
benzeri olmayan faaliyet alanının
planlanması seçeneği, müşteriye
uyarlanmış bir çözümden yararlanmanıza
imkan sağlayacaktır.
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Hizmet Süresi

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 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 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.

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.

Elektrik Kesintisi
Yeni 150 amperlik alternatörümüzü
devreye alarak 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 7/24
7 gün 24 saat nerede olursanız olun
Scania Yol Yardım sizin için hizmette.

Hizmet Süresi
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Yüksek kabin seçeneğimizin
verdiği his, farklı
hissetmenizi sağlayacak.
Aracın ağırlığının daha
hafif olmasını tercih
edenler için ise
normal kabin, yüksek kabine
göre 100 kg daha hafif
tasarlandı.

Aracı hafifletmek
için 19 kg
kazandırabilecek
katlanabilir yolcu
koltuğunu tercih
edebilirsiniz.

BAŞARININ
AĞIRLIĞI
Taşıma kapasiteniz, kural ve yönetmeliklerle ciddi bir biçimde
denetlenir. Bu şartlar altında en hafif aracı size sunup
yük taşıma kapasitenizi artırmak için çalıştık. Araç ağırlığında
ulaştığımız 100 kg’lık hafifleme, işletmenize daha fazla taşıma
kapasitesi ve yakıt tasarrufu olarak geri dönecek.

Gövde Uyumluluğu
Üstyapı İletişim Arayüzü (BCI) kamyonunuzu
kendi üstyapısı ile birleştirmesine ve iletişim
kurmasına yardımcı olur. Bu seçenek,
Güç Aktarma Ünitesi (PTO) ile beraber
kullanıldığında emniyet özelliklerinin ve
ilave fonksiyonların programlanmasına
yardımcı olur.

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.

Yavru Şanzıman ve Hidrolik Kiti
Güç Aktarma Ünitesi (PTO), yükleme ve
yük boşaltma becerinizi etkileyen önemli
bir seçenektir. Her işletme kendisine özel
bir yapıya sahip, bu nedenle ihtiyaçlarınızı
destekleyecek şekilde PTO veya hidrolik kit
seçenekleri sunuyoruz.
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
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Verimlilik

Verimlilik
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Doğrudan monteli
beşinci tekerlekler
82 kg ve üzeri
ağırlık tasarrufu
sağlar.

Alüminyum
yakıt tankları,
her 10 lt hacim için
1 kg ağırlık
tasarrufu sağlar.
Alüminyum hava
tankları ilave 13 kg
ağırlık tasarrufu
sağlar.

Kampanalı fren
yerine kullanılan
disk frenleri aks
başına 51 kg ağırlık
tasarrufu sağlar.
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Verimlilik

İki yerine
dört körüklü
süspansiyonlar
31 kg ağırlık
tasarrufu sağlar.

Doğru akü seçimi
34 kg ağırlık
tasarrufu sağlar.

Retarder özellikle
uzun ve eğimli
yollarda frenleme
ömrü bakımından
büyük avantaj sağlar.
Retardera ihtiyaç
duymayan müşteriler
toplam frenleme gücü
kaybetse de yaklaşık
113 kg ağırlık tasarrufu
sağlar.

Alüminyum jantlar,
jant başına 15 kg
ağırlık tasarrufu
sağlar.

Verimlilik
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Geleceğİnİzİ
güvence
altına alın
Bir sonraki işinizin sizi nereye götüreceğini asla bilemezsiniz.
Çünkü hiçbir nakliye işi, hacimli taşımacılık gibi öngörülebilir değildir.
Bazı günler yoğun bir trafiğe takılarak, bazen de uzun ve virajlı yollardan
geçerek saatlerce zaman harcayabilirsiniz.

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.
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Yakıt Verimliliği

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.
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.

Yakıt Verimliliği
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YOLA
HER ZAMAN
DEVAM
Artık kazançlar, sadece A noktasından B noktasına taşımacılık yapmakla elde edilmemektedir.
İşinizin geleceği küçük ayrıntılarda yatmaktadır. Scania temsilcinizin işinize göre tasarlanmış
aracınızla maliyetlerinizi azaltırken kazancınızın artmasına izin verin. Gerçek olamayacak
kadar kulağa iyi mi geliyor?

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 lt / 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

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 artmasına yardımcı olur.
Alüminyum jant ve yakıt tankı, havalı
süspansiyon gibi birçok ürün seçimiyle
100 kg ve üzeri hafifleme
sağlayabilirsiniz.
Örnek bir modeli ele alırsak;

Belirtmek isteriz ki örneklerde verilen
sayılar tahmini değerlerdir.
Sizin de görebileceğiniz gibi bizi tercih
etmeniz durumunda maliyetlerinizi
azaltarak kazancınızı artırıyor
yatırımlarınızı en kısa sürede amorti
etmenizi sağlıyoruz.

Taşıma kapasitesi: 25.000 kg
1 kg kargonun yıllık ortalama getirisi: 5 €
100 kg daha ağır bir taşıma yükünün
oluşturacağı kazanç artışı: 500 €

Bu rakamları açıklayan ilgili birkaç gerçek
aşağıda sunulmaktadır:
•

Scania Güç Aktarma Sistemi’nin
hassas uyumu, yakıt tüketimini
azaltmaktadır. Bu sistemler Scania
tarafından tasarlanıp geliştirilmiştir.

•

Scania Opticruise şanzıman ile
yüksek tork-güç oranı ve ideal vites
değişimiyle daha ekonomik bir sürüş
imkanı sağlanır.

•

Araçların, yakıt verimliliğini
iyileştirecek şekilde sürülmesini
sağlayan yardımcı sürüş sistemleri:
Performans modları, Aktif Tahmin
veya Ecocruise Sistemi.

•
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Toplam İşletme Ekonomisi

Gerektiğinde ayarlayabildiğiniz tavan
rüzgarlığı ile daha düşük hacimli
nakliyelerde rüzgarlık yüksekliğini
azaltarak yolda rüzgar direncinizi
azaltmanız sağlanır.

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. 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.
Yıllık kazanç: 140.000 €
Günlük kazanç: 140.000 / 220 gün = 640 €
Kazanç artışı: 1.280 € / 3 yıllık sözleşme

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.

