
Scania  
juhikoolitus   
ja koolituspaketid kutselistele juhtidele



Scania juhikoolitus 
ei ole autokooli 
ÕPPESÕIT  
 
See on pigem kui vormel-1 litsentsi saamine.

Juhikoolitus ei ole veokisõidu õppimine, vaid hoopis Scania veokite 
maksimaalne kasutamine oma töös ja marsruutidel - hoolimata 
sellest, kas kasutate raskeveokeid või sõidutate igapäevaselt 
bussitäit reisijaid.

Meie juhikoolitaja kasutab kaasaegset juhendamis- ja 
koolitusmetoodikat, mille tulemusel väheneb kütusekulu 
keskmiselt 10%. See on märkimisväärne kütusekulu vähenemine, 
mida me kindlasti kergekäeliselt ei reklaami – aga kuna oleme 
koolitanud juba üle 50 000 juhi maailmas, on meil sellest piisavalt 
kogemusi ja andmeid.
 
Järgnevalt tutvustame Scania juhikoolituse pakette, et saaksite 
oma autojuhtidele neist sobivaima välja valida.
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Scania 
koolituspaketid 
kutselistele 
juhtidele

Täpsustage teenuse hinda ja võimalusi Scania müügiesindajaga

SÄÄSTVA SÕIDUVIISI 
KOOLITUS
Ühepäevane säästva sõiduviisi kooli tus, kus analüüsime auto juhtimise ga kaasnevaid 
harjumusi ja pakume tehasepoolseid soovitusi.

Päevakava:

1. Sissejuhatav vestlus, koolituse eesmärkide ja vahendite tutvustus.
2. Praktiline sõidutreening, täiskoormaga veokiga testsõit. Hinna takse autojuhi sõiduvõtteid, 
kooli taja ainult jälgib sõitu. 
3. Vestlus õppeklassis, kus analüüsitakse sõiduharjumusi ja juhtimisvõtteid.
4. Teine testsõit, mille käigus kooli taja selgitab juhile kuidas sõita säästvalt. 

Säästva sõiduviisi koolituse käigus käsitletakse järgnevaid teemasid:

• Tegurid, mis mõjutavad otseselt ja kaudselt kütusekulu.
• Tehasepoolsed soovitused auto säästlikuks kasutamiseks.
• Veoki käitumine teel erine vates situatsioonides ja õiged juhtimisvõtted.
• Kuidas tagada väiksem kütusekulu tööviljakuses kaotamata.
• Veoki keskkonnasäästlik kasu tamine.
• Veoki igapäevane hooldus.
• Veoki igapäevane sõidueelne kontroll.
• Professionaalsed vastused kõikidele koolituse teemaga seotud küsimustele.

Koolituspäeva lõpus kokkuvõte koolitusel osalenud juhtidele, kus tutvustame 
alljärgnevaid teemasid:

• Hindame kogutud näitajaid.
• Autojuhtide tulemused ja nende omavaheline võrdlus.
• Nõuanded juhtidele sõidustiili parandamiseks.
• Vastused juhtide küsimustele.
• Juhile individuaalne kokkuvõte sõidu tulemustest.
• Parima juhi tunnustamine.

Sõidutreening toimub kliendi veokiga, soovitavalt täiskoormaga.
Koolitusi saate tellida nii ühele juhile kui ka grupile.
Grupi maksimaalne suurus kuni neli in imest.
Klient kannab koolitusel kasutatava sõiduki kulud.

   Ühe juhi koolituse hind:  100 € +km



Garantii üldtingimused
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Konsultatsioonid 
ja küsimused:
Koolitaja: Lauri Blokk
E-posti aadress:
lauri.blokk@scania.com
Telefon: +372 51976399

Säästva veokipargi 
nõustamine/konsultatsioon
SELLEKS, ET KASUMLIKULT TEGUTSEDA, TULEB TUNDA OMA VEOKIPARGI 
HETKEOLUKORDA JA VÕIMALUSI NII KÜTUSE SÄÄSTMISEKS KUI AUTOJUHTIDE 
SÕIDUSTIILI MUUTMISEKS. SCANIA EESTI PAKUB KLIENTIDELE SÄÄSTVA VEOKIPARGI 
NÕUSTAMISTEENUST.

• veokipargi kütusesäästu potentsiaali hindamine
• veokite kütusekulu analüüsimine
• autojuhtide sõidustiili analüüsimine
• autojuhtide koolituskava koostamine
• Scania sõidukipargi haldusvahendite tutvustamine

Kõigepealt vaadatakse kliendiga üle olemasolevate veokite hetkeseis ja arutatakse, missugused on 
võimalused nende tõhusamaks kasutamiseks. Seejärel analüüsivad Scania Eesti spetsialistid, mis on 
peamised põhjused kütusekulu suurenemisel ja veokite kulumisel ning lisaks hinnatakse autojuhi sõidustiili 
ja kas töö tegemisel kasutatakse parimaid võtteid.
Kogutud info põhjal koostab Scania Eesti säästva sõidu koolituskava ning viiakse läbi kas ühine koolituspäev 
või korraldatakse juhikoolitus autojuhi tööpäeva käigus. Viimase osana tutvustatakse ettevõttele veokipargi 
haldusvahendite kasutusvõimalusi, et kaasaegseimal viisil mõõta oma töö tulemuslikkust.

    Säästva veokipargi nõustamise paketi hinnastus
    100 - 200 € +km sõltuvalt konsultatsiooni ulatusest. 

     Autojuhi igakuine raport ja nõustamine: 20 € + km

Autojuhi treeningu läbiviimise eelduseks on 
sõiduki FMS teenuse Kontroll pakett

SÄÄSTVA SÕIDU NÕUSTAMINE 
AUTOJUHI TÖÖPÄEVA KÄIGUS
Koolituse eesmärk:

• Vähendada sõiduki kütusekulu
• Tõsta liiklusohutust riskide vähendamise kaudu.
• Vähendada kulutusi auto remondile ja hooldusele.
• Selgitada välja auto kütusekulu koolituspäeva käigus.

Koolituspäeva käigus tutvustab Scania juhikoolitaja autojuhile erinevaid säästva sõidu võtteid, pöörab 
tähelepanu liiklusohutusele ja veoki säästvale kasutamisele.
Kasutades erinevaid tehnilisi võimalusi (auto pardakompuuter, Scania Fleet Management System 
lahendused) on võimalik auto andmete ja autojuhi sõidustiili hilisem põhjalik analüüs.

Teemad mida koolitaja juhile tutvustab:
• Tegurid, mis mõjutavad otseselt ja kaudselt kütusekulu.
• Ökonoomne sõidustiil ja veoki säästev kasutamine tööviljakuses kaotamata.
• Veoki käitumine teel erinevates situatsioonides ja õiged juhtimisvõtted.
• Kuidas tagada väiksem kütusekulu ning veoki pikem eluiga.
• Veoki keskkonnasäästlik kasutamine.
• Vastused kõikidele koolituse käigus tekkinud küsimustele.

Sõidutreening toimub kliendi veokiga. 
Eeliseks on, et veok teeb juhi koolituse ajal tavapärast igapäevast tööd ja teenib tulu.

   Ühe autojuhi koolituse hind: 150 € +km

SCANIA VEOKI 
TUTVUSTAMISE KOOLITUS
UUE SCANIA SÕIDUKI ÜLEANDMISEL KLIENDILE SAAB JUHT KOOLITUSE, 
MIS KOOSNEB KAHEST OSAST:

Teoreetiline osa
• Sõiduki tehniline tutvustus
• Garantiitingimuste tutvustus
• Scania Assistance (Hädaabi) süsteemi tutvustus
• Eesti teenindusvõrgu tutvustus
• Juhi töökoha ja juhtimissead mete tutvustus ning käsitsemine
• Digitahhograafi käsitlemine
• Sõiduki hooldus
• Sõiduki igapäevane sõidueelne kontroll
• Sõiduki iganädalane kontroll
• Sõiduki korraliste hoolduste jälgimine ning sõiduki kasu tamine garantiiperioodil
• Tegurid, mis mõjutavad otseselt ja kaudselt kütusekulu
• Sõiduki keskkonnasäästlik kasutamine
• Sõiduki kasutamine talvetingi mustes
• Näpunäiteid pisiprobleemide lahendamiseks (nt. kütusefiltri vahetamine)

Praktiline osa – toimub sõidukis
• Praktiline sõidutreening koos juhtimisvõtete tutvustusega
• Hädaolukordade lahendamine
• Professionaalsed vastused kõikidele koolituse teemaga seotud küsimustele

Juhile tutvustatakse tarnimisdoku mentatsiooni. Selle dokumentat siooni hulka 
kuuluvad: sõiduki garantiisertifikaat, garantiitingimused, hooldusgraafik, juhi 
käsiraamat, hooldus-ja remondilepinguid tut vustav materjal ning 
teeninduse kontaktnumbrid.

     Ühe autojuhi koolituse hind: 100 € +km

Täpsustage teenuse hinda ja võimalusi Scania müügiesindajaga.



www.scania.ee


