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Вантажівки для будівельної галузі
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Висока 
конкуренція 
вимагає 
досконалих 
рішень
Деякі клієнти визначають свою маржинальність лише 
як цифри у фінансовій звітності, але насправді доходи 
залежать від реальних факторів. Погода, яка перетворює 
дорогу на суцільну цілину. Корисне навантаження, інші 
параметри та показники техніки. У підсумку все впливає 
на фінансові показники компанії. 

Хоча будівельна галузь дуже різноманітна, всі гравці 
перебувають під тиском високої конкуренції. Щоб 
максимізувати час безвідмовної роботи техніки, 
задовольнити вимоги зі збереження довкілля та 
підвищити продуктивність, ви не можете розраховувати 
на стандартні універсальні вантажні автомобілі. Ось чому 
ми розробляємо рішення, створені спеціально для вашого 
бізнесу. Це краще, ніж пропонувати компромісні варіанти, 
придатні для роботи в будівельній галузі в цілому. 

Ми вигідно поєднуємо переваги нашої відомої модульної 
системи з низкою індивідуальних послуг. У результаті ви 
отримуєте довершений робочий інструмент, досконаліший 
і витриваліший, ніж будь-коли. Створений для єдино 
важливого бізнесу – Вашого.
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Лінійка XT – це результат тривалої роботи 
наших інженерів та розширених 
багатогранних польових тестувань. 
Протягом усіх років роботи ми створюємо 
потужні, надійні машини, довершені 
у своїй якості. Посилений литий стальний 
бампер із буксирувальним пристроєм, 
розрахованим на навантаження до 
40 тонн, захисні решітки фар, посилені 
кожухи й кріплення зовнішніх дзеркал, 
продумані силові агрегати та ходова 
частина розроблені з урахуванням 
спеціальних потреб наших клієнтів і 
вигідно вирізняють автомобілі лінійки XT. 
Додайте до цього покращену оглядовість 
та оновлений аеродинамічний дизайн, що 
разом забезпечують кращі дорожні якості 
вантажівок та економію пального. 
Обираючи серію XT, ви обираєте бізнес-
партнера – витривалого й надійного, 
готового до виконання найскладніших 
завдань, які лише можуть постати під час 
будівельних робіт.

Зроблено під ваші потреби
Як і всі наші вантажні автомобілі Scania, 
лінійку XT спроектовано відповідно до 
ваших потреб із повним збереженням 
високих експлуатаційних якостей. Перед 
вами комплексні рішення. Наша модульна 
система дозволяє вам навіть найменші 
деталі скомпонувати таким чином, щоб 
автомобіль забезпечував вам найкращу 
віддачу по всіх показниках.

Дізнайтеся більше
Завітайте на www.scania.ua або 
зверніться по додаткову інформацію до 
регіонального дилера.

Потужний 
партнер
Ми вміємо приймати найзухваліші виклики 
і знаходити раціональні рішення їх подолання. 
Створюючи автомобілі для гірничодобувної та 
будівельної галузі, ми добре усвідомлюємо значення 
безвідмовної роботи і знаємо, як її забезпечити. 
Сьогодні це доводить лінійка нових Scania XT.
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саме
для вас
Будівництво – галузь дуже розгалужена, з безліччю різних ділянок 
роботи та процесів. Відтак машини, залучені до будівництва на 
кожній ділянці, мають чітко виконувати покладені на них задачі. 
Саме тому ми створили моделі, що цілком задовольнятимуть 
потреби наших клієнтів у різних умовах. Ці вантажівки допоможуть 
підвищити прибутки й знизити витрати. 

Нове покоління вантажних автомобілів 
пропонує низку нових та покращених 
якостей. Зокрема, нижче розташування 
панелі приладів, зручніше водійське 
місце та максимально збільшена площа 
вікон забезпечують неймовірну 
оглядовість – таку, про яку ви могли 
лише мріяти. До ваших послуг нові 
двигуни, котрі в поєднанні з цікавими 
аеродинамічними рішеннями 
забезпечують економію пального до 4%.

На додачу до цих нових якостей ви 
маєте ще й нашу добре відому модульну 
систему. Вона дозволяє обирати ті 
компоненти, які пристосують вашу 
вантажівку до виконання поставлених 
задач, що у свою чергу дозволить 
збільшити час безперервної роботи, 
підвищити продуктивність і 
забезпечити надійну роботу в цілому. 

На наш погляд, наступні п’ять 
параметрів слід брати до уваги при 
замовленні техніки, яка буде найкраще 
відповідати вашим вимогам. 

Комплектація вантажного 
автомобіля
Визначення комплектації вашого 
вантажного автомобіля продиктоване 
великою кількістю різних потреб і вимог, 
серед яких і особливі умови для водія та 
технічне обслуговування. Зрозуміло, що 

для самоскида, залученого до виконання 
важких задач у непростих умовах, та 
скіпового навантажувача вони будуть 
різні. Те, що принципово важливе 
в комплектації однієї машини, буде 
зайвою витратою коштів для іншої.

Особливості галузі
Будівельна галузь – це комплекс різних 
процесів, умов і задач, кожна з яких 
висуває свої особливі потреби. І для їх 
виконання доцільніше використовувати 
спеціалізовану техніку, створену 
з урахуванням конкретних вимог, аніж 
залучати серійний компромісний 
варіант. Свої вимоги ставляться до 
земляних робіт, закладки фундаменту, 
зведення конструкцій, завершальних 
етапів будівництва. Тому той вид робіт, 
до яких буде залучений ваш автомобіль, 
має вирішальне значення.

Бізнес
Щоб розробити максимально 
продуктивне і дієве рішення, ми маємо 
розуміти суть вашого бізнесу. А саме, 
які функції виконують машини у вашій 
роботі, які їх типові задачі, яке 
призначення.

Експлуатація/Умови
Умови експлуатації мають вирішальне 
значення у виборі оптимальної 
комплектації машини. Необхідність 

працювати у важких умовах бездоріжжя 
чи здатність легко маневрувати 
в міському середовищі продиктують 
кінцевий вибір комплектації вашої 
машини.

Місце роботи
Дуже важливо продумати умови 
технічного обслуговування машин. 
Планові огляди і своєчасне технічне 
обслуговування є запорукою 
безперебійної роботи техніки 
та демонстрації нею найкращих 
робочих показників.

Досконалий інструмент
Безумовно, вибір вантажівки й усіх її 
можливостей продиктований вашими 
потребами. Чи працюватиме 
автомобіль в умовах бездоріжжя, 
наскільки актуальна економія 
пального – від цього залежатиме 
й вибір силових агрегатів. Якими 
будуть дорожні умови і вага вантажу? 
Це вплине на вибір рами та підвіски.

Іншими словами, є безліч умов 
і чинників, які необхідно врахувати, 
аби обрати автомобіль, котрий стане 
досконалим інструментом для 
виконання всіх ваших задач. У цьому 
плані наша модульна система має 
беззаперечні переваги. 

Вантажний автомобіль за 
індивідуальним замовленням 
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сила і 
розум
Обрання правильного обладнання і комплексу 
супутніх послуг не менш важливе, аніж вибір 
правильних силових агрегатів. Саме тому ми 
пропонуємо вам гнучкі фінансові та страхові 
умови, якісне технічне обслуговування. 
І загалом, ми пропонуємо комплексні рішення, 
в яких є відповіді на всі питання.

Послуги за індивідуальним замовленням
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Контроль за автопарком
Аналіз показників вашого автопарку 
дозволить значно підвищити його 
продуктивність. Компанія Scania 
пропонує низку підключених послуг, 
які допоможуть впоратись 
із поставленим завданням. 
Відслідковуйте і керуйте вашими 
транспортними засобами в режимі 
реального часу за допомогою нашої 
системи Fleet Management Services. 
Навчайте ваших водіїв, щоб покращити 
показники економії пального 
та зменшити витрати на технічне 
обслуговування. Забезпечуйте 
контроль і зменшуйте витрати на 
адміністрування зі Scania Tachograph 
Services. Коли все на зв'язку, 
можливості безмежні 

Послуги сервісних станцій
Ми пропонуємо вам низку послуг, 
які полегшуватимуть вашу роботу. 
В тому числі це можуть бути тимчасові 
сервісні приміщення на будівельному 
майданчику або надання сервісних 
послуг на території клієнта. Ця послуга 
дозволяє залучати сервісний персонал 
Scania, який опікуватиметься 
адміністративними питаннями, 
ремонтом і обслуговуванням на 
території вашої сервісної станції. 
Система дистанційної діагностики 
Scania у тандемі із сервісною станцією 
дозволяє виявити помилки до того, 
як вони переростуть у проблему. 
Контракти на сервісні обслуговування 
за гнучким графіком надають 
можливість розробити сервісні 
інтервали на основі даних, отриманих 
із вантажних автомобілів, що 
забезпечить безвідмовну роботу та 
продуктивність.  

Фінансування і страхування
Компанія Scania докладає зусиль, щоб 
краще розуміти ваш бізнес. Залежно від 
того, оновлюєте ви свій парк автомобілів 
чи розширюєте його, ми структуруємо 
платіжний план таким чином, щоб 
виплати не спричиняли вам проблем. 
У поєднанні з комплексом заходів 
зі страхування ви отримуєте зрозумілу 
передбачувану ціну та раціональне 
управління ризиками. Наші фахівці 
зі страхування візьмуть на себе супровід 
справ у разі необхідності страхового 
ремонту через нещасний випадок, 
позбавлять вас адміністративної 
тяганини та надлишку роботи  
з паперами.    
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Зустрічайте 
нове покоління 
На наступних сторінках ви дізнаєтеся більше про будівельну 
техніку нового покоління для кожного виду будівельних 
робіт. Вантажівки представлені у вигляді конкретних 
транспортних задач клієнтів із відповідною адаптацією. 
Усвідомте доцільність таких продуманих рішень. Доцільність 
і користь, яку ми можемо дати вашому бізнесу. 
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Довірте 
йому важку 
роботу
Перед кожною компанією стоїть своє завдання: 
комусь потрібні вантажівки з універсальною 
надбудовою для перевезень будь-яких вантажів, 
а хтось замовляє під конкретний вид вантажу та 
дорожніх умов.  Перевезення різного роду вантажів 
із частим завантаженням-розвантаженням 
і здійснюють на будівництві самоскиди. Адаптація 
вантажівки до конкретних умов експлуатації 
дозволяє отримати високі показники продуктивної 
та якісної роботи.

Не існує типових задач для самоскидів. 
Умови роботи цих машин варіюються 
від експлуатації в умовах повного 
бездоріжжя та у високогірних районах 
до виконання завдань в умовах 
обмеженого маневрування в міському 
середовищі. Щодо комплектації, то 
потрібно віднайти золоту середину, 
поєднуючи корисне навантаження, 
маневреність та паливну економічність. 

Ваш самоскид важко працює, тому 
своєчасне й гідне технічне обслуговування 
вкрай важливе для його належного 
функціонування. Співпрацюючи з нами, 
ви обираєте оптимальні можливості 
техогляду та ремонтних робіт. 

Самоскид
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Кабіна
Кабіна серії G 
зі стандартним дахом 
забезпечує водієві 
зручне й просторе робоче 
середовище, а також дає 
достатній простір для 
зберігання габаритних 
речей. Бокова сходинка 
дозволяє легко піднятися, 
щоб перевірити хід 
завантаження кузова.

Повітрозабірник та 
вихлопна труба 

Повітрозабірник дозволяє 
працювати в умовах 

підвищеного запилення, 
знижує витрати на технічне 
обслуговування та збільшує 

час безперервної роботи. 
Вертикальна труба системи 

відводу відпрацьованих 
газів дозволяє уникнути 

потрапляння в кабіну
пилу і газів. 

Бокові подушки безпеки
гарантують кращий 
захист водієві 
в аварійних ситуаціях 
з перевертанням 
транспортного засобу.

Scania Tachograph 
Services
Показники тахографів, 
які знімає і надає Scania, 
мінімізують ваші витрати 
на адміністрування, 
підвищують 
продуктивність 
та дотримання вимог 
до робочого графіку 
та відпочинку водіїв.  

Навчання водіїв – курс 
на продуктивність
Фокусуючи увагу 
на продуктивності 
як основному показнику 
успішності бізнесу, 
ви вчитеся передбачати 
та уникати ситуацій, котрі 
можуть викликати простої 
в роботі. 

Двигун
13 л на 450 к. с., 
з економними витратами 
пального.

Допоміжне гальмо
Ретардер Scania покликаний 
зменшити зношування гальм, 
знижуючи тим  
самим видатки на 
техобслуговування.  
У даному випадку автомобіль 
укомплектовано ретардером 
R4100D з відокремлювальною 
муфтою для оптимальної 
паливної економічності.

Коробка передач
Scania Opticruise 
з автоматичним  
зчепленням дозволяє водієві 
сфокусуватися на дорозі та 
навколишньому середовищі. 
Режим роботи Off-road 
забезпечує чудове керування 
на дорогах із сипким покриттям. 
Відмінне рішення для роботи 
в умовах будівельного 
майданчика, де ведуться 
земляні роботи. 

Лінійка Scania XT
Посилений литий сталевий 
бампер із буксирувальним 
пристроєм, розрахованим 
на навантаження до 
40 тонн, захисні решітки 
фар, посилені кожухи 
й кріплення зовнішніх 
дзеркал, продумані силові 
агрегати та ходова частина 
розроблені з урахуванням 
спеціальних потреб 
наших клієнтів і вигідно 
вирізняють автомобілі 
лінійки XT з парку іншої 
будівельної техніки.
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Бізнес: Будівельний субпідряд.
Умови роботи: Будівельний майданчик. Важкі умови експлуатації, пожвавлений рух.
Автопарк: 25 машин.
Ремонт і техобслуговування: Відсутність можливості утримувати механіка у своїй власній майстерні на умовах 
повної зайнятості. 
Фінансування і страхування: Потрібен гнучкий графік оплати та швидке реагування на страхові випадки.

Задні осі
Головну передачу із 
колісними редукторами 
RBP835 обрано за її 
відмінні якості, зокрема 
достатній дорожній 
просвіт і мобільність.

Підвіска
Ресорна підвіска забезпечує 

зручну надійну роботу при 
завантаженні та розвантаженні. 

Надійність конструкції, 
високий дорожній просвіт 

і висока вантажопідйомність 
дозволяють використовувати 

самоскид в найнесприятливіших 
експлуатаційних умовах. 

Scania Fleet Care
Менеджер 
з адміністрування вашого 
автопарку допоможе 
налагодити його ефективну 
роботу, виявити потенційні 
проблеми й оптимізувати 
робочі процеси, щоб 
досягти максимальної 
продуктивності.

Сервіс на території 
клієнта та обслуговування 
за гнучким графіком
Забезпечує для вас роботу 
кваліфікованих механіків 
Scania та своєчасне 
постачання запчастин. 
Послуга прописана 
в договорі про технічну 
підтримку за гнучким 
графіком і контракті на 
ремонтне обслуговування.

Система управління 
автопарком. 
Пакет «Контроль»
Підтримує функції 
визначення 
місцезнаходження 
автопарку, пересування 
автомобілів, оцінювання 
ефективності утилізації 
автопарку та роботи водіїв, 
встановлення геозон. 
Система дозволяє 
здійснювати моніторинг та 
контроль за автопарком.

Страхування 
Scania Casco Insurance 
гарантує покриття 
ризиків та виплату 
компенсацій через 
страхову систему Scania, 
що дозволяє забезпечити 
безперервність вашої 
роботи.

Фінансування 
Гнучкі умови фінансування 
дозволяють планувати 
оновлення та розширення 
автопарку заздалегідь, 
обираючи найбільш 
відповідне фінансове 
рішення.

Самоскид
Практичний приклад
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Потужні
та надійні
Перевезення вантажів – відповідальна робота, котра 
і від водія, і від техніки вимагає якісної підготовки 
та вмілого виконання. Обираючи новий вантажний 
автомобіль для перевезень, слід враховувати 
законодавчі вимоги, які відрізняються в різних країнах, 
регіонах або навіть на окремих ділянках дороги.

Правильно укомплектувати вашу 
вантажівку – це значить знайти точний 
баланс між спеціалізацією та гнучкістю. 
Тому що можливість перевозити 
великовагові вантажі впливатиме 
на те, як саме ви управляєте 
транспортом, та на кількість рейсів, 
які ви зможете здійснити. 
В Scania ми адаптуємо вантажівку 
з точки зору і водія, і вашого бізнесу, 
використовуючи надійні компоненти 
нашої відомої модульної системи. 
Компанія Scania створює вантажний 
автомобіль, зручний для водія та 
ідеальний для вашого бізнесу.

Ми аналізуємо ваші потреби 
й розробляємо відповідні рішення. 
Результат не лише гарантує 
бездоганну роботу – він забезпечує 
потрібну вантажопідйомність 
та економію пального. 

Великовагові перевезення
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Двигун 
Scania V8, 16 л, до 

730 к. с. – чудовий 
вибір для такого 

виду надскладних 
і великовагових 

перевезень.

Кабіна
Спальні високі кабіни 
Highline серій S та R 
стануть оптимальним 
вибором.

Коробка передач
Scania Opticruise зі зчепленням 
на вимогу – прекрасне рішення 

для важкого автомобіля. 
Гальмо на проміжному валу 

дозволяє м’яко й легко 
перемикати передачі під 
час виконання маневрів, 

а педаллю зчеплення водій 
може скористатися, коли йому 

необхідно повністю взяти 
вантажний автомобіль 

під свій контроль.

Подовжувачі бокових 
спойлерів

Бокові спойлери 
з подовжувачами 

водночас надають дизайну 
кабіни характерних рис 

і покращують аеродинамічні 
якості транспортного 

засобу, що  сприяє економії 
пального. 

Адаптація шасі
Оптимізоване шасі 
зі спеціальною стійкою за 
кабіною, де розташовуються 
паливний бак, бак системи  
SCR, також передбачене 
місце для зберігання 
обладнання або гідравлічної 
системи трейлера. 
Вантажний автомобіль 
обов’язково комплектується 
захисними крилами, 
перехідним містком, 
додатково можна замовити 
бокові спойлери шасі.
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Бізнес: Транспортна компанія, перевезення.
Умови роботи: Переважно сприятливі дорожні умови.
Автопарк: 8 тягачів, 20 трейлерів і кілька допоміжних транспортних засобів.
Інвестиція: 2 чотиривісні тягачі.
Ремонт і техобслуговування: Власна сервісна станція.
Фінансування і страхування: Зменшення грошового потоку в зимовий період. 
Потребує гнучкий графік фінансових платежів.

Великовагові 
перевезення

Навчання водіїв – курс 
на економічність
Перевезення на великі 
відстані часто означають 
чималі витрати пального. 
Інвестиції в навчання 
водія для нового 
автомобіля дозволять 
знизити ці витрати, що 
зрештою сприятиме 
збільшенню прибутків.

Scania Tachograph 
Services
Показники тахографів, 
які знімає і надає Scania, 
мінімізують ваші витрати 
на адміністрування, 
підвищують 
продуктивність та 
дотримання вимог 
до робочого графіку та 
відпочинку водіїв.

Система управління 
автопарком.
Пакет «Контроль»
Підтримує функції 
визначення 
місцезнаходження 
автопарку, пересування 
автомобілів, встановлення 
геозон. Система дозволяє 
здійснювати моніторинг та 
контроль за автопарком. 
  

Сідельно-зчіпний пристрій 
З огляду на підвищену 

вантажопідйомність 
автомобілів сідельно-зчіпний 

пристрій, фіксований або 
регульований,  додатково 

може бути адаптований під 
посилений шкворінь 3,5".

Осьове навантаження
Вантажопідйомність 

задньої осі – 26 тонн, 
передньої – 9 тонн. 

Практичний приклад 

Договір на ремонт 
і обслуговування
Періоди інтервалів 
техогляду постійно 
оновлюються згідно 
з даними, отриманими 
з ваших машин, що 
дозволяє підтримувати 
належну продуктивність 
транспорту й 
забезпечувати 
безперервність роботи. 
Уклавши договір, ви 
вносите лише щомісячні 
платежі за ремонт 
та обслуговування, 
уникаючи 
непередбачуваних 
витрат.

Scania Fleet Care 
Менеджер 
з адміністрування 
вашого автопарку 
допоможе налагодити 
його ефективну роботу, 
виявити потенційні 
проблеми й оптимізувати 
робочі процеси, щоб 
досягти максимальної 
продуктивності.

Фінансування
Наша фінансова компанія 
може надати гнучкий 
графік платежів залежно 
від грошового потоку та 
сезонності робіт.

Страхування 
Scania Casco Insurance 
гарантує покриття 
ризиків та виплату 
компенсацій через 
страхову систему 
Scania, що дозволяє 
забезпечити 
безперервність 
вашої роботи. 
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ефективний 
актив
У більшості робочих процесів на будівництві 
цілком можна зробити перерву, а от зупинка 
бетононасоса неодмінно спричинить проблеми 
й коштуватиме дуже дорого. Тому надійність – 
головна якість для цієї будівельної машини. 

Лише на перший погляд видається, що 
знайти потрібну машину нескладно. 
Насправді ж треба враховувати чимало 
параметрів: достатня потужність 
двигуна та всіх силових агрегатів, їх 
відповідність довжині, висоті й обсягу 
бетону, що прокачується. Крім того, 
автомобіль має бути маневреним 
і зручним у керуванні, адже працювати 
на ньому вам доведеться щоденно.

Шасі Scania для бетононасоса 
розроблялося у тісній співпраці 
з кузововиробниками. У результаті 
тривалих спільних досліджень було 
отримано транспортний засіб, який 
справляється зі своїми задачами 
краще, ніж будь-який інший на ринку.

Бетононасос 
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Підготовка шасі 
Наші шасі повністю готові 

до установки будь-якого 
оснащення. Передбачено 

всі монтажні отвори та 
кріплення, кронштейни, 

кабелі, електричні 
розводки і т. ін. 

Коробка відбору 
потужності
Для автобетононасосів 
ми пропонуємо 
можливість обладнання 
низкою типів відбору 
потужності, що не 
залежить від зчеплення. 
Для більш потужних 
насосів розроблено 
потужніші установки.

Коробка передач
Scania Opticruise 
з автоматичним 
зчепленням дозволяє 
водієві повністю 
фокусуватися на дорозі. 
Прекрасне рішення для 
роботи в умовах міста 
або на залюдненому 
будівельному майданчику 
з пожвавленим рухом.

На цих сторінках ми перерахували лише кілька переваг, які ви отримуєте, обираючи 
Scania як шасі для встановлення бетононасоса. Зверніть увагу, що викладена 
інформація дає лише загальне уявлення про можливості пропонованої вантажівки. 
Щоб отримати більш докладну інформацію, зателефонуйте дилеру Scania.

Бетононасос
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Оглядовість
В кабіні Scania чудова 

оглядовість. Цьому 
сприяють вдале 

розташування водія, 
приладової панелі та 

збільшені вікна. 

Кабіна
Якщо бетонорозподільча стріла 

повинна розташовуватися над 
кабіною або складатиметься під 
час роботи, найкращим вибором 

буде Р-кабіна з низьким дахом, 
що забезпечить найнижчу висоту. 
Залежно від типу бетононасосу та 

обладнання, як альтернативу можна 
розглядати кабіни G- та R-серії.

Підготовка 
під опорні ноги

Місце для опорних 
стійок передбачене по 

обидва боки шасі, що 
дозволяє безпроблемно 

встановити бетононасос. 

Інтерфейс комунікації із 
кузовним обладнанням (BCI)
Забезпечує якісну взаємодію 

шасі та встановленого 
обладнання. Використовуйте  
електричне підключення або 

CAN-інтерфейс. 

Лінійка Scania XT
Посилений литий сталевий 
бампер із буксирувальним 
пристроєм, розрахованим 
на навантаження до
40 тонн, захисні решітки 
фар, посилені кожухи 
й кріплення зовнішніх 
дзеркал, продумані силові 
агрегати та ходова частина 
розроблені з урахуванням 
спеціальних потреб 
наших клієнтів і вигідно 
вирізняють автомобілі 
лінійки XT з парку іншої 
будівельної техніки. 

Послуги
Як і для всіх вантажівок 
Scania, компанія пропонує 
широкий вибір послуг –
від технічного 
обслуговування й ремонту 
до фінансування 
автопарку та організації 
автопарку. Докладнішу 
інформацію дізнайтеся 
в дилера.

Двигун
Ми пропонуємо широкий 
спектр двигунів – від 
9- до 16-літрових V8.
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Гнучкий 
інструмент
Безсумнівно, вантажівка з системою крюкового 
захвату – одна з наймобільніших на будівельному 
майданчику. Правильно обрана модель 
дозволить вам у рази покращити продуктивність 
роботи й розширити спектр виконуваних 
завдань. 

На додачу до всіх якостей і можливостей, 
які, на ваш погляд, потрібні вам для 
успішної роботи, автомобілі Scania мають 
низку гарантованих характеристик, які 
є в кожному вантажному автомобілі. 
Зокрема це покращена оглядовість, 
забезпечена правильним розташуванням 
місця водія, нижчим розміщенням 
панелі приладів, тоншими дзеркалами 
та збільшеними вікнами. Це особливо 
важливо, коли йдеться про роботу 
в умовах міста. 

Низьке шасі забезпечує підвищену 
вантажопідйомність.

За будь-якої погоди та в будь-яких 
умовах ви почуватиметеся за кермом 
свого автомобіля впевнено й безпечно. 
Будьте переконані: шасі Scania для 
мультиліфта – саме те, що вам потрібно. 

Мультиліфт – шасі з системою крюкового захвату
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Двигун 
13-літровий двигун 

на 410 к. с. Ідеальний 
баланс продуктивності, 
потужності та паливної 

економічності.

Нова система автоматичного 
перемикання передач Scania 
Оптикруз зі зчепленням 
на вимогу є дуже зручним 
рішенням для такого типу 
перевезень. Гальма на 
проміжному валу значно 
прискорили швидкість 
перемикання передач при 
маневруванні та управлінні 
крюковим захватом.  

Інтерфейс комунікацій 
із кузовним 

обладнанням (BCI)
Забезпечує можливість 
програмування функцій 
та контролю виконання 
задач. Використовуйте 

електричне підключення 
або CAN-інтерфейс.

Оглядовість
Кабіни нових Scania 
вирізняються довершеною 
оглядовістю завдяки 
новому розташуванню 
місця водія, панелі приладів 
та збільшеним вікнам. 
Якщо замовити вікно 
на задній стінці кабіни, 
то завдяки ще кращій 
оглядовості буде набагато 
легше управляти крюковим 
захватом.

Кабіна
Спальна кабіна G-серії 
стандартної висоти 
забезпечує зручне 
комфортабельне  
робоче місце для водія 
з достатнім простором 
для зберігання 
габаритних речей.

Підігрів дзеркал 
Для роботи в холодному 
кліматі підігрів дзеркал – 
обов'язкова функція, 
особливо для вантажівок 
з мультиліфтом, які 
потребують чудову 
оглядовість позаду кабіни.

Бампер
Посилений литий сталевий 
бампер із пластиковим 
покриттям, окрім усього 
іншого, забезпечує 
додатковий захист для фар.
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Підготовка шасі
Шасі повністю готові до 
установки будь-якого 
оснащення. Передбачено 
всі монтажні отвори та 
кріплення, кронштейни, 
кабелі, електричні 
розводки і т. ін.

Шасі
Шасі з колісною 
формулою 6х4 з повністю 
пневматичною підвіскою 
демонструє надзвичайні 
маневрені якості та 
зручність.

Страхування 
Scania Casco Insurance 
гарантує покриття 
ризиків та виплату 
компенсацій через 
страхову систему Scania, 
що дозволяє забезпечити 
безперервність вашої 
роботи.

Фінансування
Ми можемо запропонувати 
різні графіки оплати, 
розраховані на 4–6 років 
залежно від розміру 
внесених авансових 
платежів, що дозволить вам 
раціонально розрахувати 
свої видатки та бюджет.

Договір на ремонт 
і обслуговування
Періоди інтервалів техогляду 
постійно оновлюються згідно 
з даними, отриманими 
з ваших вантажівок, що 
дозволяє підтримувати 
належну продуктивність 
транспорту та забезпечувати 
безперервність роботи. 
Ми плануємо й виконуємо 
регулярні технічні 
обслуговування. Маючи на 
руках контракт на ремонтно-
технічне обслуговування, ви 
щомісяця сплачуєте вказану 
суму і тим самим уникаєте 
додаткових видатків. 

Система управління 
автопарком. Пакет 
«Моніторинг»  
Формує щотижневий 
звіт про стан вантажівки, 
вузли та області, які 
потребують уваги. Дозволяє 
завчасно виявляти 
проблеми і таким чином 
покращує обслуговування 
транспортного засобу та 
його працездатність.

Бізнес: Водій є власником. 
Умови роботи: Мінливі, від міського середовища до складних умов.
Автопарк: 1 одиниця.
Витрати: 1 нове авто з мультиліфтом за забезпечення виконання низки завдань.
Ремонт і техобслуговування: Здійснюються на базі місцевих майстерень Scania.
Фінансування і страхування: Гнучкий графік оплат і страховий супровід.

Мультиліфт
Практичний приклад



30

Продуктивність 
понад усе
Хоча скіпові навантажувачі широко застосовуються на 
будівництві в різних сегментах, традиційно їх асоціюють 
із вивезенням сміття та відходів. Універсальність разом 
із маневреністю в тісному просторі роблять вантажівки 
оптимальним вибором для будівельного майданчика.

Скіповий навантажувач
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Вантажний автомобіль надзвичайно 
маневрений і легкий у керуванні, 
ідеальний для використання в умовах 
тісних міських кварталів. Втім, саме 
за ці якості його високо цінують 
і в будівельній галузі. Маневрений 
і потужний, він всюди на своєму місці. 
Слід також звернути увагу на те, що він 
безпечний для навколишнього 
середовища.

Щодо деталей, на котрі в першу чергу 
звертає увагу замовник. Зручні сходи: 
вони необхідні, оскільки водієві 
доведеться часто заходити – виходити 
з кабіни, щоб належним чином 
контролювати процес завантажування 
і розвантажування.

Компанія пропонує гнучкий графік 
техоглядів та ремонтного 
обслуговування. 
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Лінійка Scania XT
Посилений литий сталевий 
бампер із буксирувальним 
пристроєм, розрахованим 
на навантаження до
40 тонн, захисні решітки 
фар, посилені кожухи 
й кріплення зовнішніх 
дзеркал, продумані силові 
агрегати та ходова частина 
розроблені з урахуванням 
спеціальних потреб 
наших клієнтів і вигідно 
вирізняють автомобілі 
лінійки XT з парку іншої 
будівельної техніки.

Кабіна
Кабіни серії P 

забезпечують водієві 
зручність керування 

та хорошу оглядовість 
із кабіни, додаткова 

сходинка дозволяє легко 
заходити й виходити в 

разі потреби. 

Підготовка шасі
Наші шасі повністю готові 
до установки будь-якого 
оснащення. Передбачено 
всі монтажні отвори та 
кріплення, кронштейни, 
кабелі, електричні 
розводки і т. ін.

Система управління 
автопарком. Пакет 
«Контроль» 
Підтримує функції 
визначення 
місцезнаходження 
автопарку, пересування 
автомобілів, 
встановлення геозон.
Система дозволяє 
здійснювати 
моніторинг та контроль 
за автопарком. 

Scania Tachograph 
Services
Дані тахографів, які 
знімає і надає Scania, 
мінімізують ваші витрати 
на адміністрування, 
підвищують 
продуктивність та 
дотримання вимог до 
робочого графіку та 
відпочинку водіїв.

Навчання водіїв – 
курс на безпеку та 
захист навколишнього 
середовища 
Курс для навчання водіїв 
може бути адаптованим 
саме до цих вимог.

Двигун
9-літрові 

5-циліндрові двигуни 
потужністю 320 к. с. 

забезпечують чудову 
вантажопідйомність 
і бездоганну роботу 

вантажівки.
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Бізнес: Власник компанії з вивезення відходів.
Умови роботи: Міське середовище.
Автопарк: 10 одиниць.
Витрати: 2 скіпові навантажувачі.
Ремонт і техобслуговування: В проекті – облаштування власної ремонтної бази.
Фінансування і страхування: Оптимізація фінансових витрат.

Скіповий 
навантажувач

Фінансування 
Рекомендовано 
укладення лізингової 
угоди на 3–5 років за 
спеціальним гнучким 
графіком платежів. 

Страхування 
Scania Casco Insurance 
гарантує покриття 
ризиків та виплату 
компенсацій через 
страхову систему 
Scania, що дозволяє 
забезпечити 
безперервність 
вашої роботи.

Scania Fleet Care
Менеджер з 
адміністрування 
вашого автопарку 
допоможе налагодити 
його ефективну 
роботу, виявляти  
потенційні проблеми 
та оптимізувати 
робочі процеси, щоб 
досягти максимальної 
продуктивності.

Обслуговування
Надання технічної 
підтримки на базі 
замовника та техогляди 
фахівцями Scania за 
гнучким графіком.  
Фахівці Scania проведуть 
заходи техпідтримки, 
здійснять плановий 
ремонт і забезпечать 
запчастинами – усе 
згідно з пунктами 
договору про 
обслуговування.

Коробка передач 
Scania Opticruise, 

автоматична коробка 
передач, дозволяє 

водієві сфокусувати 
увагу на навколишньому  

середовищі, що 
надзвичайно важливо 

як в умовах міста, 
так і на залюдненому 

будівельному майданчику 
з пожвавленим рухом.

Коробка відбору 
потужності 

Відбір потужності від 
коробки перемикання 

передач для підключення 
гідравлічного обладнання.

Практичний приклад 
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Робота на 
будмайданчику
Ваш дохід безпосередньо 
залежить від того, скільки бетону 
ви перевозите. Що більше ви 
можете перевезти, то більший 
обсяг роботи ви виконаєте.

Обираючи техніку для будівництва, 
ви повинні знайти розумний баланс 
між вантажопідйомністю автомобіля та 
здатністю витримувати навантаження 
екстремальних умов, в яких вам 
доводиться працювати.

Під час роботи на міксері ваше 
робоче завантаження визначає ваші 
терміни роботи, затримка чи простій 
можуть коштувати дуже дорого і мати 
катастрофічні наслідки. Іншими словами, 
для вас вкрай необхідні своєчасні 
техогляди та дрібний поточний ремонт, 
що цілком може забезпечити контракт 
на технічне обслуговування Scania. 
Спеціально для вас працює послуга 
обслуговування у вечірні години, що 
дозволить вам не знімати вантажівку 
з роботи і не жертвувати своїми 
прибутками.

Є багато параметрів і чинників, які слід 
врахувати при виборі нового міксера. 
Фахівці компанії Scania допоможуть вам 
знайти якнайкращий баланс безвідмовної 
роботи та продуктивності відповідно до 
особливостей вашого бізнесу.

Бетономіксер
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Scania Driver Services – 
продуктивність
Фокусуючи увагу на 
продуктивності як 
основному показнику 
успішності бізнесу, ви 
навчитесь передбачати 
та уникати ситуацій, 
котрі можуть викликати 
простої в роботі.

Scania Tachograph 
Services
Показники від Scania 
Tachograph Services 
мінімізують витрати 
на адміністрування 
і збільшують час 
безперервної роботи, 
забезпечують 
злагодженість і гарантують 
безпечність роботи.

Лінійка Scania XT
Посилений литий сталевий 
бампер із буксирувальним 
пристроєм, розрахованим 
на навантаження до
40 тонн, захисні решітки 
фар, посилені кожухи 
і кріплення зовнішніх 
дзеркал, продумані силові 
агрегати та ходова частина 
розроблені з урахуванням 
спеціальних потреб 
наших клієнтів і вигідно 
вирізняють автомобілі 
лінійки XT з парку іншої 
будівельної техніки. 

Двигун
13-літровий двигун 
потужністю 410 к. с. 
з економічною витратою 
пального.

Інтерфейс комунікацій 
із кузовним 

обладнанням (BCI)
Забезпечує якісну 

взаємодію шасі 
та встановленого 

обладнання. 
Використовуйте 

електричне підключення 
або CAN-інтерфейс.

Кабіна
Кабіна P-серії за 
місткістю, висотою  
та рівнем зручності 
ідеально відповідає 
потребам водія.

Вертикальний вихлоп  
Використовується для 
зменшення здіймання 
пилу на будівельному 

майданчику під час 
розвантаження.

Оглядовість
Кабіни нових Scania 
вирізняються 
довершеною оглядовістю 
завдяки новому 
розташуванню місця 
водія, панелі приладів та 
збільшених вікон.  

Бокові подушки безпеки
Надають додатковий 
захист водієві в 
аварійних ситуаціях 
з перевертанням 
транспортного засобу.
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Бізнес: Власник заводу з виробництва бетону, надає послуги з перевезення бетону.
Умови роботи: Місто. Дотримання високих вимог у галузях безпеки та охорони навколишнього середовища.
Автопарк: 15 одиниць.
Витрати: 2 бетономіксери з підвищеним на 0,5 м3 корисним навантаженням.
Ремонт і техобслуговування: На сервісній станції Scania.
Фінансування і страхування: Зниження виплат у зимовий час. У разі необхідності розробка гнучкого графіка 
платежів.

Страхування 
Scania Casco Insurance 
гарантує покриття 
ризиків та виплату 
компенсацій через 
страхову систему Scania, 
що дозволяє забезпечити 
безперервність вашої 
роботи.

Фінансування 
Для раціонального 
інвестування 
рекомендований лізинг 
на 5–7 років у поєднанні
з гнучким планом оплати, 
розробленим під ваші 
потреби з урахуванням 
сезонності.

Scania Fleet Care
Скористайтеся цією 
послугою, щоб планувати, 
координувати та 
адмініструвати роботу 
вашого автопарку. 
Виявляйте потенційні 
проблеми до того, як 
вони дадуться взнаки, 
оптимізуйте роботу 
вашого транспорту.

Договір на ремонт 
і технічне обслуговування
Періоди інтервалів 
техогляду постійно 
оновлюються згідно 
з даними, отриманими 
з ваших вантажівок, що 
дозволяє підтримувати 
належну продуктивність 
транспорту і забезпечувати 
безперервність роботи. Ми 
здійснюємо регулярний 
технічний нагляд. Маючи на 
руках контракт на ремонтно-
технічне обслуговування, ви 
щомісяця сплачуєте вказану 
суму і тим самим уникаєте 
додаткових витрат. 

Система управління 
автопарком. Пакет 
«Контроль»
Підтримує функції 
відслідковування 
місцезнаходження 
автопарку, маршрутів 
автомобілів, визначення 
геозон, що дає 
змогу забезпечити 
безперебійну роботу та 
високу продуктивність. 

Бетономіксер

Коробка відбору 
потужності 

Коробка відбору 
потужності  EK – надійне 

рішення для всіх розмірів 
міксерних барабанів. 

Розташовується в центрі 
рами, забезпечує легкий 
монтаж карданного валу 

гідравлічного насоса 
забудови. 

Оптимізація ваги
Для роботи на хорошому 
дорожньому полотні можна 
обрати бетономіксер 
з мостами без колісних 
редукторів, що забезпечить 
зменшення ваги автомобіля 
на 90 кг. Наявність дискових 
гальм забезпечує зниження 
ваги ще на 115 кг і водночас 
дозволяє підвищити рівень 
безпеки, яку підтримують 
антибуксувальна система та 
система курсової стійкості.

Підготовка шасі 
Наші шасі повністю готові 

до установки будь-якого 
оснащення. Передбачено 

всі монтажні отвори та 
кріплення, кронштейни, 

кабелі, електричні 
розводки і т. ін.

Практичний приклад 
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Підйом вантажу
Завдяки широкому спектру 
можливостей платформа з краном є 
цінною ланкою в низці будівельних 
задач. Гнучкість цієї конструкції 
забезпечує їй великі переваги, 
а раціональна оптимізація машини 
дозволяє зробити її ще більш 
універсальним інструментом.

Маневрена машина з хорошою 
вантажопідйомністю має суттєві 
переваги перед більшими крановими 
автомобілями, особливо в умовах 
роботи в обмеженому просторі або 
в безпосередньому сусідстві з іншими 
пристроями. Саме завдяки цим 
якостям платформи, оснащені
кранами, найчастіше використовують
в умовах міста.

Оптимізація транспортного засобу 
шляхом розширення смарт-сервісів 
та збільшення потужності обладнання 
дозволить вам створити інструмент, 
завдяки якому ви будете простіше 
й більше заробляти. При вмілому 
керуванні цією технікою ви можете 
виконувати завдання будь-якої 
складності.

Виконання завдань може вимагати від 
техніки гнучкості або потужності 
й спроможності працювати в умовах 
бездоріжжя. Ми пропонуємо вам 
зважені рішення, з продуманими 
деталями, усе, що дозволить довести 
роботу техніки до досконалості. 
До того ж ми уважно ставимося до 
питання охорони довкілля. 

Платформа з краном
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Бізнес: Перевізник будівельних та суміжних матеріалів із власного магазину.
Умови роботи: Мінливі, часто виникає необхідність розвантаження у вузькому просторі.
Автопарк: 25 одиниць.
Інвестиція: 3 платформи з кранами надзвичайної міцності.
Ремонт і техобслуговування: Розглядає можливість підписання контракту на сервіс і обслуговування, адаптованого 
до власного бізнесу.
Фінансування і страхування: Гнучкий графік оплати, швидкий та якісний страховий супровід.

Платформа
з краном

Страхування 
Scania Casco Insurance 
гарантує покриття 
ризиків та виплату 
компенсацій через 
страхову систему 
Scania, що дозволяє 
забезпечити 
безперервність вашої 
роботи.

Scania Fleet Care
Скористайтеся функцією
Scania Fleet Manager, 
щоб планувати, 
координувати
та адмініструвати роботу 
вашого автопарку.
Виявляйте потенційні
проблеми до того, як
вони дадуться взнаки,
оптимізуйте роботу
вашого транспорту.

Договір на ремонт 
і обслуговування
Періоди інтервалів 
техогляду постійно 
оновлюються згідно 
з даними, отриманими 
з ваших вантажівок, що 
дозволяє підтримувати 
належну продуктивність 
транспорту і забезпечувати 
безперервність роботи. 
Уклавши договір, ви 
вносите лише щомісячні 
платежі за ремонт та 
обслуговування, уникаючи 
непередбачуваних витрат.

Система контролю 
за автопарком. Пакет 
«Контроль»
Підтримує функції 
визначення 
місцезнаходження 
автопарку, пересування 
автомобілів, встановлення 
геозон, що дає змогу 
забезпечити безперебійну 
роботу та достатню 
продуктивність. Система 
дозволяє здійснювати 
моніторинг та контроль 
за автопарком.  

Scania Tachograph 
Services
Дані тахографів, які 
знімає і надає Scania, 
мінімізують ваші витрати 
на адміністрування, 
підвищують 
продуктивність та 
дотримання вимог до 
робочого графіку та 
відпочинку водіїв.

Навчання водіїв –
курс на надійність та 
екологічність
Призначена для роботи 
в місті, вантажівка 
відповідає всім 
вимогам безпеки, 
враховуючи безпеку 
для навколишнього 
середовища.

Підготовка шасі 
Наші шасі повністю готові 

до установки будь-якого 
оснащення. Передбачено 

всі монтажні отвори та 
кріплення, кронштейни, 

кабелі, електричні 
розводки і т. ін. 

Шасі комплектується 
протизабруднювальними 

щитками на колесах
та панелями захисту від 

наїзду. Можна передбачити 
додаткове місце для 

монтажу опор крана по 
обидва боки шасі.

Практичний приклад
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Конфігурація осей 
Вантажівка 8x2*6, 

4-осьова конфігурація 
із задньою пневмопідвіскою 

забезпечує максимальну 
зручність для водія навіть 

при повному завантаженні 
машини. До того ж 

підрулююча задня вісь 
з електрогідравлічним 

керуванням забезпечує 
хороший поворотний радіус. 

Коробка передач
Система автоматичного 
перемикання передач Scania 
Оптикруз дозволяє водієві 
повністю зосередитися на 
дорозі. Чудовий вибір для 
керування авто в умовах 
міста або перевантаженого 
будівельного майданчика
з пожвавленим рухом.

Коробка відбору 
потужності
Відбір потужності від 
коробки перемикання 
передач для того, щоб можна 
було керувати краном та 
його опорними ногами.

Вертикальна труба
Вертикальна система 
відводу відпрацьованих 
газів дозволяє уникнути 
потрапляння в кабіну  
пилу і газів.

Бампер 
Посилений литий сталевий 

бампер із пластиковим 
покриттям, окрім усього, 

забезпечує додатковий 
захист для фар. 

Кабіни
Спальні G-кабіни 
із низьким дахом – 
найкращий вибір,  
оскільки дозволяють 
крану вільно рухатися без 
ризику пошкодити кабіну.

Оглядовість
Кабіни нових Scania 

вирізняються довершеною 
оглядовістю. Нове 

розташування місця водія, 
нижче розташування панелі 

приладів, збільшені вікна. 

Двигун 
410 к. с, 13-л. Двигун являє 

собою чудовий баланс 
ефективності, потужності 

та економічності.
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Високі 
прагнення 
Шасі Scania, призначені для встановлення  
мобільного крана, розроблялися в тісній 
співпраці з виробниками кузовів. 
У результаті спільного довготривалого 
партнерства було отримано транспортний 
засіб, котрий справляється зі своїми 
задачами краще, ніж будь-який інший на 
ринку. Ретельні дослідження та тривалі 
польові випробування дозволяють 
оптимізувати техніку до оптимального 
рівня й зробити їх кращими з усього, що 
нині представлено на ринку.

Модульна система Scania дозволяє 
оптимізувати автомобіль для 
бездоганного виконання заданої роботи. 
Шасі, збудоване на основі стандартних 

компонентів із надбудовою у вигляді 
крана, може обслуговуватися на будь-якій 
станції Scania у світі.

Крім стандартних характеристик ми 
можемо запропонувати оптимізовані 
конфігурації колісних баз, широкий 
модельний ряд кабін, двигунів чи 
механізмів із відбору потужності, так 
само як адаптацію для опорних ніг, задніх 
мостів та підготовку для встановлення 
електричного обладнання. Іншими 
словами, ми готові створити для вас 
ідеальний кран, який якнайкраще 
відповідатиме параметрам вашого 
тягача і бездоганно справлятиметься 
з поставленими задачами. 

Мобільний кран
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У цьому розділі викладено загальні відомості про доступний функціонал 
обладнання Scania. Детальнішу інформацію ви можете одержати у вашого 
дилера або регіонального представника. 

Кран

Двигун  
Широкий вибір 

двигунів від 9- до 
16-літрового V8.

Оглядовість
Кабіни нових Scania 
вирізняються 
довершеною оглядовістю.  
Нове розташування 
місця водія, нижче 
розташування панелі 
приладів, збільшені вікна.

Кабіна 
Кабіна серії P з низьким 

дахом дозволяє 
безпечно розташовувати 

стрілу крана під час 
транспортування. 

Відбір потужності
Для гідравлічного 
обладнання, що 
забезпечує роботу крану 
та його опорних ніг, 
рекомендується відбір 
потужності від коробки 
перемикання передач.

Коробка передач
Система автоматичного 
перемикання передач 
Scania Оптикруз дозволяє 
водієві повністю 
зосередитися на дорозі. 
Такий спосіб керування 
особливо зручний 
і доцільний під час роботи 
на дорогах із сипким 
покриттям. Відмінне 
рішення для роботи 
в умовах будівельного 
майданчика, де ведуться 
земляні роботи.
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Лінійка Scania XT
Нові вантажні 
автомобілі Scania XT 
мають посилений 
стальний литий бампер. 
Розташований посередині 
буксирувальний штир 
слугує для закріплення 
кранового гака.

Підготовка шасі
Наші шасі повністю готові 
до установки будь-якого 
оснащення. Передбачено 
всі монтажні отвори та 
кріплення, кронштейни, 
кабелі, електричні 
розводки і т. ін. 
Місце для установки опор 
крана передбачене під 
замовлення; кріплення 
встановлюються по 
обидва боки шасі, що 
дозволяє швидко й легко 
встановити обладнання.

Обслуговування
Як і для всіх вантажівок 
Scania, передбачений 
широкий спектр 
послуг, починаючи 
з техпідтримки й 
планових ремонтних 
заходів та постачання 
запчастин і 
закінчуючи послугами 
з комплектування та 
організації роботи 
автопарку. Детальнішу 
інформацію дізнайтеся
в дилера.

Осьове навантаження
Пропонуємо 3- і 4-осьові 
конфігурації та опційно – 
5-осьову. Найчастіше 
обирають версію 8х4. 
Для конфігурації 8х4, як 
правило, замовляють 
задню ресорну підвіску. 
Навантаження на задню 
вісь – 32 тонни, на 
передню – двічі по 9 тонн.
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поговоримо  
про ваш 
бізнес 
Жодне з рішень, запропонованих на попередніх сторінках, 
не є загальноприйнятим. Кожне з них демонструє якості, якими можете 
скористатися саме ви. Якщо вас цікавить, чи маємо ми рішення, 
розроблені спеціально для вас, зателефонуйте нашим дилерам.

Ми готові запропонувати рішення для єдино важливого бізнесу – Вашого. 



Видання 2016.08 enXX2578943 © Scania CV AB. Scania проводить активну політику щодо розвитку та 
вдосконалення продуктів. З цієї причини Scania залишає за собою право вносити зміни в конструкцію 
та технічні характеристики, продукти і послуги, а також в будь-яку іншу інформацію без попереднього 
повідомлення. До того ж через національні чи законодавчі вимоги ЄС деякі продукти і послуги можуть 
бути недоступними на всіх ринках. Для отримання додаткової інформації з цих питань зверніться до 
місцевого дилера або відвідайте: www.scania.ua

Сканія Україна
Київська обл., Макарівський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 37
Телефон: +38 (044) 363-0-363
truck@scania-ua.com
www.scania.ua


