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UM  VEÍCULO COMPLETO. 
UMA SOLUÇÃO ÚNICA 

O dia-a-dia da distribuição e logística exige que esteja 
preparado para efetuar entregas fiáveis no menor 
tempo possível e sem interrupções. Os veículos 
Complet by Scania são uma realidade diferente, na 
medida em que irão ajudar a que o seu negócio flua, 
graças a uma solução completa de chassis, carroçaria 
e serviços associados. O seu veículo estará pronto a 
circular logo após sair do concessionário.

Os chassis Scania têm demonstrado a sua elevada 
fiabilidade, durabilidade, robustez e eficiência. Além 
disso, com a nova geração de camiões, a Scania 
deu um passo em frente na redução do consumo 
de combustível, das emissões de ruído e gases 
contaminantes.

Comprometida com a sustentabilidade, a Scania 
lançou a terceira geração de motores diesel EURO 6 
e conta com a oferta mais completa do mercado em 
combustíveis alternativos.



 Um veículo completo. Uma solução única 03

Gama Complet: carga geral 
e temperatura controlada

A gama Complet by Scania conta com dois 
produtos totalmente adaptados às necessidades 
do seu negócio: Complet Frigo e Complet Cargo.

Quer distribua os seus próprios produtos quer 
efetue serviços de transporte em geral, há um 
Complet by Scania à sua medida.

Fornecedor único. 
Máxima flexibilidade

Agora pode adquirir um veículo completo (já com 
carroçaria), falando com um único interlocutor. 
Com Complet by Scania terá uma solução flexível 
para configurar a carroçaria e o chassis. Se a 
carroçaria precisar de ser adaptada à operação da 
sua empresa (transporte de carnes penduradas, 
embalagens, caixas frigoríficas, etc.) configuramos 
o seu furgão à medida, para que possa desfrutar 
com total garantia de um veículo completo Scania. 

Serviços Scania para 
uma distribuição inteligente 

Na Scania levamos a cabo um programa de 
manutenção flexível, segundo o qual o seu 
veículo estará na oficina o tempo estritamente 
necessário, aumentando a sua disponibilidade e a 
produtividade do seu negócio.

Com Scania Fleet Management poderá fazer o 
acompanhamento e gestão necessários da sua 
frota e reduzir os custos operativos. Além disso, 
os condutores poderão reduzir o consumo de 
combustível e prestar os cuidados necessários 
ao motor, graças à formação específica facultada 
pela Scania Driver Training e a assessoria Scania 
Driver Coaching.

Todos os serviços de oficina são realizados 
por especialistas e, com a Scania Assistance, 
garantimos um serviço de assistência em viagem 
24 horas por dia, durante os 365 dias do ano.

Agora já pode optar por adquirir um veículo 
Complet by Scania com motor a Gás Natural 
(liquefeito ou comprimido), uma alternativa de 
combustível real para as rotas habituais de 
distribuição, tanto urbana como regional.



COMPLET FRIGO 
Independentemente das dimensões, todos os furgões 
Complet by Scania se caracterizam por satisfazerem 
as exigências mais rigorosas relativamente à 
catalogação frigorífica: 

ISOTERMO REFORÇADO: 
IR-FRC gama de temperaturas: -20oC, +12oC

Além disso, deste modo consegue-se, com uma 
espessura mínima dos painéis laterais, maximizar o 
espaço útil interior, aumentando assim a produtividade 
do seu negócio.

A escolha de um equipamento frigorífico depende 
de fatores como a temperatura ambiente, o tipo de 
mercadoria a transportar, a frequência de abertura 
das portas, etc. Em função disso, a gama Complet by 
Scania permite selecionar entre: 

Mono 
temperatura

Equipamento 
acionado

Multi 
temperatura

Equipamento 
autónomo
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COMPLET 
CARGO 
Complet Cargo by Scania oferece a flexibilidade, 
qualidade e segurança de que necessita, num 
sector tão exigente como o da distribuição. 
Contamos com duas versões de carroçaria:

SANDWICH

Indicada para o transporte de produtos bem 
embalados, protegidos e frágeis.

Recomendado para o transporte de encomendas 
do comércio a retalho, do sector farmacêutico, 
obras de arte, correios…

PLYWOOD

A solução mais robusta. Aconselhável para o 
transporte de materiais não embalados, com partes 
irregulares, materiais a granel e pouco frágeis.

Ideal para os serviços de lavandaria, máquinas, 
ferramentas, sector têxtil, produtos a granel…

Complet by Scania conta, em opção, com 
portas laterais, escada rebatível com 5   
degraus, para acesso pelas portas traseiras, 
depósito de água de cor preta, com 
distribuidor de sabão incorporado, caixa de 
ferramentas em aço inoxidável ou plástico e 
grande diversidade de cintas de amarração: 
galvanizado, inoxidável, com proteção de 
borracha, proteção anti-riscos com alcatifa 
para o transporte de móveis…

PLYWOODSANDWICH
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COMPLET FRIGO E 
COMPLET CARGO, PASSO A PASSO

SISTEMA ANTI-
ENCASTRAMENTO LATERAL 

Desfrute de um veículo completo, 
com a qualidade e a imagem Scania.

Nos veículos a gás natural liquefeito está 
disponível uma versão com sistema de 
anti-encastramento lateral, rebatível, 
para facilitar a carga do gás.

LUZES DELIMITADORAS LED 
DIANTEIRAS E TRASEIRAS 

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL 
INDEPENDENTE PARA O 
EQUIPAMENTO DE FRÍO

Exclusivo para o equipamento de frio. 
Indicador do nível de combustível acessível 
por baixo ou no painel de instrumentos, do 
lado do condutor. 
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COMPLET FRIGO E 
COMPLET CARGO, PASSO A PASSO

GARANTIA SCANIA

Faça a gestão da manutenção e da garantia, 
dirigindo-se a um único ponto de serviço 
Scania, para tudo.

MARCA 
PERSONALIZADA SCANIA

Tratamento com cinta refletora, em 
conformidade com a norma V-23.

BLOCOS TRASEIROS ESPECIAIS

Proteção de amortecimento em aço, 
contra possíveis esticões na manobra 
de aproximação ao cais de carga.
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EQUIPAMENTO 
ORIGINAL SCANIA

Paralamas dianteiros e traseiros, 
resguardos anti-spray, proteções laterais, 
luzes laterais e diversas preparações 
elétricas para integração da totalidade do 
equipamento. 

FIXAÇÃO DA CARROÇARIA 
AO CHASSIS

Maior resistência ao esforço a que é 
submetida a carroçaria, cumprindo com 
os mais elevados padrões de qualidade.

SUPORTE DE ALUMÍNIO 
EM “L” EM TODO O 
PERÍMETRO INTERNO

Reforço extra na zona de maior contacto 
durante as operações de carga e descarga.

COMPLET FRIGO E 
COMPLET CARGO, PASSO A PASSO
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HOMOLOGAÇÃO EUROPEIA

Maior agilidade no processo de registo 
dos veículos. No Complet Frigo também 
está incluída a tramitação do ATP.

ESTRUTURA DE 
AÇO GALVANIZADO

Tratamento anticorrosão que evita 
a oxidação.

DUPLA PORTA TRASEIRA 
E MOLDURA TRASEIRA 
ENVOLVENTE COM 
DOBRADIÇAS INTEGRADAS

A dupla porta traseira, com plataforma 
elevatória retráctil ou rebatível e com piso 
antideslizante garante o acesso cómodo e 
seguro da carga. A moldura traseira adapta-
se à plataforma elevatória.
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ESPECIFICAÇÕES

CONFIGURAÇÃO DOS EIXOS
Eixos dianteiros, eixos motores, portadores fixos e portadores dirigidos: 
a Scania adapta-se às necessidades de qualquer aplicação.

4x2 6x2 6x2/26x2/46x2*4
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CABINAS

S
Alta Normal

Série S Scania
Amplitude de espaço, pavimento plano e 
armazenamento extra sem igual. A opção 
evidente para os transportes de longo curso.

Motores
De 370 a 730 cv

R
Alta Normal Baixa Normal Baixa

Série R Scania
Qualidade insuperável em todos os 
detalhes. Conforto e prestígio nas rotas 
mais exigentes.

Motores
De 280 a 730 cv

G
Alta Normal Baixa Normal Baixa Baixa

Série G Scania
Sólida, polivalente e bem equipada. Cabina 
de tamanho médio, perfeita para uma vasta 
gama de aplicações.

Motores
De 280 a 500 cv

P
Alta Normal Baixa Normal Baixa Baixa

Série P Scania
Leve, versátil e cómoda. Dimensões 
compactas, mas com a máxima qualidade 
e um ótimo comportamento.

Motores
De 280 a 500 cv

L
Alta Normal Baixa

Série L Scania
À medida das operações urbanas mais 
exigentes. Acesso ergonómico, seguro 
e simples. Grande visibilidade.

Motores
De 280 a 360 cv

Cabinas diurnasCabinas - cama



8x2/*6 8x2/48x2 8x2*6
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S
Alta Normal

Série S Scania
Amplitude de espaço, pavimento plano e 
armazenamento extra sem igual. A opção 
evidente para os transportes de longo curso.

Motores
De 370 a 730 cv

R
Alta Normal Baixa Normal Baixa

Série R Scania
Qualidade insuperável em todos os 
detalhes. Conforto e prestígio nas rotas 
mais exigentes.

Motores
De 280 a 730 cv

G
Alta Normal Baixa Normal Baixa Baixa

Série G Scania
Sólida, polivalente e bem equipada. Cabina 
de tamanho médio, perfeita para uma vasta 
gama de aplicações.

Motores
De 280 a 500 cv

P
Alta Normal Baixa Normal Baixa Baixa

Série P Scania
Leve, versátil e cómoda. Dimensões 
compactas, mas com a máxima qualidade 
e um ótimo comportamento.

Motores
De 280 a 500 cv

L
Alta Normal Baixa

Série L Scania
À medida das operações urbanas mais 
exigentes. Acesso ergonómico, seguro 
e simples. Grande visibilidade.

Motores
De 280 a 360 cv

Cabinas curtas



motores

Cilindrada Potência máxima Binário máximo Controlo de emissões

5 em linha

9 litros* 280 CV (206 kW) a 1.900 rpm 1.400 Nm (1.000-1.350 rpm) SCR

9-litros gas 280 CV (206 kW) a 1.900 rpm 1.350 Nm (1.000-1.400 rpm) EGR

9 litros* 320 CV (235 kW) a 1.900 rpm 1.600 Nm (1.050-1.350 rpm) SCR

9-litros gas 340 CV (250 kW) a 1.900 rpm 1.600 Nm (1.100-1.400 rpm) EGR

9 litros* 360 CV (265 kW) a 1.900 rpm 1.700 Nm (1.050-1.350 rpm) SCR

6 em linha

7-litros** 220 CV (164 kW) a 1.900 rpm 1.000 Nm (1.050-1.500 rpm) SCR

7-litros** 250 CV (184 kW) a 1.900 rpm 1.100 Nm (1.050-1.550 rpm) SCR

7-litros** 280 CV (206 kW) a 1.900 rpm 1.200 Nm (1.050-1.600 rpm) SCR

13 litros* 370 CV (272 kW) a 1.900 rpm 1.900 Nm (1.000-1.300 rpm) SCR

13 litros* 410 CV (302 kW) a 1.900 rpm 2.150 Nm (1.000-1.300 rpm) SCR

13-litros gas 410 CV (302 kW) a 1.900 rpm 2.000 Nm (1.100-1.400 rpm) EGR

13 litros* 450 CV (331 kW) a 1.900 rpm 2.350 Nm (1.000-1.300 rpm) SCR

13 litros* 500 CV (368 kW) a 1.900 rpm 2.550 Nm (1.000-1.300 rpm) SCR

V8

16 litros** 520 CV (382 kW) a 1.900 rpm 2.700 Nm (1.000-1.300 rpm) SCR

16 litros** 580 CV (427 kW) a 1.900 rpm 3.000 Nm (950-1.350 rpm) SCR

16 litros** 650 CV (479 kW) a 1.900 rpm 3.300 Nm (950-1.350 rpm) SCR

16 litros** 730 CV (537 kW) a 1.900 rpm 3.500 Nm (1.000-1.400 rpm) SCR, EGR

* Disponível também com biodiesel e HVO  ** Disponível também com HVO

Motores Euro 6

Disponível quando combinado com motores diesel de 7, 9, 13 e 16 litros ou a gás de 9 e 13 litros.
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COLABORAÇÃO COM OS 
PRINCIPAIS FABRICANTES

No Complet by Scania encontrará uma solução 
completa, diminuindo o tempo de entrega: chassis + 
carroçaria + serviços associados. A Scania trabalha 
com os principais fabricantes de equipamentos de 
frio e plataformas. Deste modo, poderá escolher entre 
diferentes opções de equipamentos de frio (Carrier, 
Thermoking, Hwasung Thermo...) e a plataforma 
elevatória traseira que melhor se adapta às suas 
necessidades (Zepro ou DHollandia).

CARROÇARIA

Todos os furgões Complet by Scania cumprem 
com os requisitos mais exigentes de qualidade, em 
conformidade com a norma ISO 9001.

Os materiais utilizados no fabrico dependem das 
necessidades específicas de cada cliente, mas o 
padrão de qualidade da gama Complet está em linha 
com a filosofia Scania.

Complet by Scania aposta continuamente na inovação 
e, por conseguinte, os painéis dos furgões são 
fabricados utilizando a menor quantidade possível de 
resina, que é substituída por adesivos sintéticos, o 
que resulta numa caixa mais leve, resistente e com um 
melhor isolamento.

Os principais componentes dos painéis são:

POLIURETANO

· Maior coeficiente 
isotérmico isolante

· Maior versatilidade

· Maior resistência.

 POLIESTIRENO 

· Maior rigidez.

· Maior durabilidade.

· Menor perda de 
capacidade frigorífica.
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DEPÓSITOS

GÁS NATURAL COMPRIMIDO (GNC)

· Temperatura ambiente
· Pressão 220 bar

POSTOS DE ABASTECIMENTO:

http://www.ngva.eu/stations-map/

PRÓXIMAS 
ABERTURAS: GNC GNL GNC 

GNL

ABERTOS: GNC GNL GNC 
GNL

http://gasnam.es/estaciones-gas-
natural-vehicular/

Pode consultar os postos de 
abastecimento da Península 
Ibérica através do código QR 
ou na seguinte URL:

Tenha em conta a seguinte legenda:

Para os postos de abastecimento 
na Europa consulte este código 
QR ou a seguinte URL:

· Temperatura -160oC
· Pressão máxima 16 bar

GÁS NATURAL LIQUEFEITO (GNL)

SUSTENTABILIDADE

A gama Complet by Scania está na linha da 
nossa filosofia de propor alternativas mais 
rentáveis e menos contaminantes, que nos 
permitam cuidar do meio ambiente e contribuir 
para a criação de uma atmosfera sustentável.

MOTORES A GÁS (ciclo OTTO)

9 LITROS

· 5 cilindros em linha

· 280 CV - 1.350 Nm

· 340 CV - 1.600 Nm

13 LITROS

· 6 cilindros em linha

· 410 CV - 2.000 Nm

Um único fornecedor para tudo: Scania.

Redução dos prazos de entrega.

Qualidade e garantia Scania.

Flexibilidade para configurar 
o chassis e a carroçaria.

O QUE FAZ COM QUE 
O Complet by Scania 
SEJA A MELHOR OPÇÃO?
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XXA Scania aplica uma política ativa de desenvolvimento e melhoria de produtos. Assim, a empresa 
reserva-se o direito de modificar os produtos, as especificações e os números de referência sem 
aviso prévio. Além disso, devido à legislação nacional ou da União Europeia, é possível que alguns 
acessórios não estejam disponíveis em todos os mercados locais. Para mais informações sobre 
este assunto, dirija-se ao seu concessionário mais próximo ou visite o site  www.scania.pt

A Scania Ibérica compromete-se a plantar, proteger e manter 
uma árvore por cada veículo vendido (camião ou autocarro).

Esta iniciativa, que começou com o número de unidades 
vendidas no ano de 2013, irá reduzir o impacto sobre o 
meio ambiente, produzido pela atividade do transporte 
(de mercadorias ou pessoas). Qualquer cliente e seguidor da 
marca pode visitar as árvores plantadas no Bosque Scania 
(40o 20’ 41.43” W -3o 32’ 49.41” N).

Hoje, mais do que nunca, comprar um camião na Scania 
Ibérica significa também uma aposta num meio ambiente 
melhor e num futuro mais sustentável.


