
Rodaj nedİr, 
aracınız İçİn neden 
önemlİdİr?
Scania olarak, aracınızın uzun ömürlü olması, onu yıllarca 
sorunsuz bir şekilde kullanabilmeniz bizim için çok önemli. 
Bunu sağlayabilmek için tavsiye ettiğimiz işlemlerden biri de 
rodaj bakımı. Kısaca “alıştırma’’ anlamına gelen rodaj, 
motorun ve ona bağlı hareketli parçaların aralarında uyum 
sağlayabilmesi ve yüksek sürtünmelerden kaynaklı 
hasarların önlenebilmesi amacıyla ilk 15.000 km’de yapılır. 

Rodaj aşamasını tamamlamayan aracın yetkili servislere 
gelerek rodaj bakımına girmesi gerekir. Bu bakım sırasında 
aracınız 15 noktada kontrol edilmektedir. Bu bakımın amacı, 
aracınızın operasyon tipine göre bakım aralığını belirlemek, 
önemli kontrolleri yapmak ve kullanım ömrünü 
maksimuma çıkarmaktır.

ÜCRETSİZ! 

Supap ayarı kontrolü yapıyoruz.

Supap ayarlarının Scania’nın belirlediği değerler 

arasında olması, motorunuzun optimum şartlarda 

çalışmasını sağlar. İşte bu yüzden aracınızı rodaj 

bakımına getirerek supap ayarlarının doğru 

kalmasını sağlayabilir; performans kaybı, fazla yakıt 

tüketimi, rölantide titreme, supap mekanizmasında 

hasar, yanma odasında egzoz gazı ve yağ sızıntısı 

gibi problemlerle karşılaşmazsınız.

Bilgisayar bağlantısıyla yaptığımız bu kontrol 

sayesinde, kullanım şartlarından kaynaklanabilecek 

arızaları tespit edebiliyoruz. Yazılım kaynaklı bir 

sorun varsa bunu dakikalar içinde ve ücretsiz olarak 

giderebiliyoruz. Elektronik kontrol üniteleri 

üretimden sonra çeşitli güncellemeler sayesinde 

optimize ediliyor ve bu güncellemeler bakımlarda 

aracınıza yükleniyor. 

Araç güncellemelerini kontrol ediyoruz.

Rodaj bakımında 
neler yapıyoruz?



Yağ ve su kaçağı var mı diye bakıyoruz.

Rodaj bakımının bir diğer aşaması ise yağ ve su 

kaçaklarının kontrolü işlemidir. Siz de rodaj bakımı 

yaptırarak aracınız için son derece önemli olan yağ 

ve su seviyelerini kontrol ettirebilir, aracınızın 

ömrünü uzatabilirsiniz.

Rodaj bakımı sırasında yaptığımız bir diğer işlem 

ise, bijon kontrolü. Bu işlem sırasında, aracınızın 

yürüyen aksamında kritik rol oynayan bijonları 

kontrol ediyor ve doğru tork değerlerine göre 

sıkıyoruz. Böylece, doğru olmayan tork 

değerleriyle sıkılmış bir bijonun yaratacağı risklerin 

önüne geçmiş oluyor, sizi ve aracınızı koruyoruz.

Bijonların tork değerlerini kontrol ediyoruz. 

scania.com.tr

Scania aktif bir ürün geliştirme ve düzeltme 
politikası takip etmektedir. Bu nedenle 
Scania; tasarımı, teknik özellikleri, ürünleri, 
hizmetleri ve bu broşürde yer alan tüm 
bilgileri önceden haber vermeden değiştirme 
hakkını saklı tutar. Ayrıca bazı ürün ve 
hizmetler ulusal ya da AB yasal gereklilikleri 
nedeniyle tüm piyasalarda sunulmayabilir. 
Daha fazla bilgi için yetkili satıcılarımıza 
başvurabilir ya da www.scania.com.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Scania’m Cepte
uygulamasını
indirmek için
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