
Scania silverline 
g440 з пакетом XT 

 
 Фінансування та Страхування

Фінансовий лізинг від спеціалізованої лізингової
компанії - ТОВ  Сканія Кредіт Україна допоможе
ефективно використати власний капітал та оптимізувати
початкову інвестицію: 
Авансовий платіж – від 25%
Термін фінансування – до 48 місяців
Адміністративна комісія – 1.0%
Авансовий платіж може бути зменшено на суму вартості
контрактного сервісного обслуговування SCANIA.

 
 

Контракти на ТО 
Вартість контракту на технічне обслуговування 
становить 2700 Євро. Оплата першого платежу 
вноситься у розмірі 25% від загальної суми. Решта 
розбивається рівними платежами протягом дії 
договору. План ТО розробляється індивідуально для 
кожного автомобіля. 

 Спеціальна 
пропозиція 

Стандартна комплектація Scania G440 Silverline
включає пакет XT, підсилену раму, коробку відбору
потужності, автоматичну систему передач Scania
Оптикруз з педаллю зчеплення, кондиціонер,
холодильник, магнітолу.

Комплектація

Scania FMS
Тягач оснащено системою контролю за
автопарком Scania FMS. Система дозволяє
відслідковувати показники водія та вантажівки
з метою підвищення продуктивності
перевезень та зменшення витрат пального.
Також доступна функція Дистанційної діагностики,
що дозволяє сервісному персоналу підключитись
до вантажівки у віддаленому режимі.



Колісна формула 4х2 
Двигун Потужність 440 кс, крутний момент 2300 Нм 
 Норми викидів Євро 5 
 Система пониження токсичності SCR 
КПП GRS905 12+2 передачі 
 Роботизована система перемикання передач Opticruise 
  
Головна передача Тип головного мосту R780 
 Передаточне відношення 3.08 
Бак Паливний: 450 л стальний 
 AD-Blue 80 л 
Підвіска Вантажопідйомність переднього мосту 7500 кг 
 Тип передньої підвіски: ресора 3-х листова 
 Вантажопідйомність заднього мосту 11500 кг 
 Тип передньої підвіски: пневматична 2-х балонна 
 Дискові гальма з ABS 
Кабіна CP20N Середня кабіна з великим спальним місцем  
 Електрорегулювання та обігрів бокових дзеркал 
 Кондиціонер 
 Оновлений автономний опалювач потужністю 3 кВт 
 Кольорова панель приладів 
 Холодильник об’ємом 30.3 л 
 USB роз’єми для швидкого зарядження приладів 
 Збільшене спальне місце 800 мм 
Додаткові опції Система утримання на схилі HillHold 
 Оцінка майстерності водія 
 Щотижневі звіти на весь строк служби автомобіля 
 Пакет доступу «Контроль» до системи управління 

автопарком Scania FMS безкоштовно 12 міс. 

 

  
  

 

truck@scania-ua.com 
www.scania.ua  
www.facebook.com/ScaniaUkraine
www.youtube.com/user/ScaniaUkraine
www.instagram.com/ScaniaUkraine

компанія 

Scania проводить активну політику 
із вдосконалення і розвитку своїх 
продуктів. У зв’язку з цим 
зберігає за собою право вносити 
зміни до специфікації 
транспортних засобів без 
попереднього повідомлення 


