
SERVIÇOS SCANIA
Soluções para o seu Scania  
entregar sempre mais.



SERVIÇOS SCANIA

Máxima disponibilidade do seu veículo para 
o melhor desempenho do seu negócio. 

Seja bem-vindo à sua Casa Scania! Aqui você encontra as melhores 
soluções de serviços para que o seu Scania supere todas as expectativas 
em disponibilidade, produtividade e economia.

Nosso portfólio de Peças e Serviços foi estrategicamente desenvolvido 
para atender de forma completa e personalizada cada segmento de 
negócio, desde serviços individuais até a total gestão e execução das 
manutenções com pacotes flexíveis, tudo em um só lugar: são mais de 
100 Casas Scania distribuídas por todo o Brasil.

Dedicação é o que nos move.



Programas de 
Manutenção Scania

O melhor retorno para seu 
investimento

O alto desempenho dos veículos Scania é potencializado 
com os Programas de Manutenção Scania, que 
contemplam conjuntos de serviços de manutenção e 
reparos adequados a cada tipo de veículo e operação, 
para que seus negócios sigam sempre rentáveis. 

Assim você garante mais rentabilidade com custos 
flexíveis, melhor desempenho e economia de 
combustível, além de contar com atendimento em mais 
de 100 Casas Scania em todo o Brasil. 

Conheça e escolha o Programa ideal para seu tipo de 
veículo e operação:

Scania Premium

O mais completo: inclui todas as revisões necessárias.

Scania Trem de Força

Todas as revisões e manutenções corretivas das partes 
internas do motor e caixa de câmbio.

Scania Standard

Revisões previstas no plano de manutenção Scania.

Trocas de óleo, filtros em geral e lubrificações 
específicas.

Diagnose e Checklist detalhado.

Scania Compacto

Troca de óleo e filtro com mão de obra inclusa.

Válido somente para veículos acima de 350 mil 
quilômetros de uso.

Ter um Scania é contar com serviços dedicados às 
necessidades da sua operação, proporcionando mais 
disponibilidade para o seu veículo ou frota. Tudo 
para que seu Scania continue sempre rodando e seu 
negócio prosperando.

disponibilidade

Checklist de Serviços

Veículo parado de forma inesperada não é bom negócio. Por isso, prevenir problemas é sempre a melhor solução. 
O Checklist Scania garante uma inspeção completa do seu Scania, informando as reais condições do veículo e as 
possíveis necessidades de reparos ou de alguma ação preventiva de forma fácil e ágil. 

A melhor maneira de manter seu Scania sempre rodando



Economia de 
combustível
Diminuir o seu custo operacional passa pela redução 
do consumo de combustível do seu Scania. Por isso, 
identificar o melhor custo/benefício em ações corretivas 
ou preventivas faz parte do compromisso Scania com o 
seu negócio.



Treinamento de 
Motoristas

Intervalo de 
Manutenção 
Personalizado

Você sabia que motorista bem treinado reduz o consumo 
de combustível, aumenta a segurança da operação e a 
disponibilidade do veículo? Confira nossos cursos de 
qualificação, que podem também ser adaptados às suas 
necessidades:

Direção Segura e Econômica.

Curso de Formação de Instrutores. 

In Company.

Você sabia que é possível obter relatórios que permitem 
definir o intervalo de manutenção ideal do seu Scania 
de acordo com a sua aplicação e condução em cada 
segmento? E com o uso do óleo sintético Scania é 
possível aumentar os intervalos de manutenção, 
reduzindo as paradas para trocas? Utilize estes recursos 
e garanta alta produtividade e disponibilidade do veículo, 
além de reduzir o consumo de combustível. 

Reduza até 10% de 
combustível na operação Seu Scania menos tempo parado.

Scania Oil 

Os lubrificantes são um dos mais importantes 
componentes para o bom desempenho do seu veículo. 
No custo total de manutenção representam apenas 3% 
da despesa, mas ajudam a reduzir consideravelmente os 
gastos com combustível, responsável por 27% do custo 
operacional do veículo. 

Por isso a Scania desenvolveu uma linha completa de 
lubrificantes e fluidos, produzidos exclusivamente para 
atender às características do seu veículo. Assim você 
garante mais desempenho e rentabilidade, reduzindo os 
custos de manutenção e prolongando a vida útil do seu 
Scania.

Óleo lubrificante para motores  
(mineral e sintético).

Óleo lubrificante para transmissão  
(eixo traseiro e caixa de câmbio).

Óleo hidráulico e fluido de embreagem.

Graxas.

Lubrificantes desenvolvidos especialmente 
para o seu Scania



originalidade
Alta tecnologia, garantia de procedência, qualidade 
dos produtos, peças adequadas e profissionais 
especializados para assegurar a originalidade do seu 
Scania. Tudo para garantir o máximo desempenho e o 
melhor valor de revenda para o seu veículo.



Peças Scania

Conte sempre com a garantia de procedência 
e qualidade das Peças Originais Scania, 
produzidas com a mais alta tecnologia para 
o perfeito funcionamento do seu veículo. E, 
graças à cobertura das Casas Scania, você 
pode contar com a peça certa, no lugar 
e hora combinados e em qualquer parte 
do país, garantindo o alto desempenho e 
disponibilidade para o seu Scania. 

Alta qualidade e 
originalidade que 
asseguram os 
melhores resultados 
operacionais.

Reformadora 
Scania

Se envolveu em um acidente e quer reformar 
o seu veículo? Precisa de reparos rápidos, 
pintura ou padronização da frota? Aqui 
seu Scania recebe todos os cuidados 
de profissionais especializados, com 
ferramentas e peças genuínas para preservar 
a originalidade do seu veículo. Assim você volta 
para a estrada rapidinho, com a garantia e a 
qualidade da marca Scania.

Seu Scania sob os 
cuidados de quem mais 
entende de Scania.

Sistema de Troca

Que tal substituir uma peça desgastada por 
outra remanufaturada com a mesma qualidade 
de uma peça nova e até 50% de economia?

Com o Sistema de Troca Scania você substitui 
componentes usados ou danificados por 
novos, com garantia de 12 meses. 

Assim criamos um ciclo de sustentabilidade, 
qualidade e economia, trazendo bons 
resultados para o meio ambiente e para a 
rentabilidade dos seus negócios. 

A qualidade de peças 
novas com a garantia 
das Peças Scania.



produtividade
A Scania tem as melhores soluções para tornar a sua 
operação mais produtiva. Para isso, oferecemos serviços 
e tecnologias focadas no perfil da sua operação, para o 
seu Scania alcançar o máximo desempenho.



Pacotes de Serviços

Scania Serviços 
Dedicados

Aqui você escolhe o pacote de serviços perfeito para suas necessidades, incluindo peças Scania e mão de obra 
especializada a preços especiais, tudo levando em conta o perfil da sua operação. Assim, você assegura maior 
produtividade e vida útil dos componentes do veículo com economia nos custos de manutenção.

Tempo é dinheiro. Contar com os melhores Serviços 
Scania numa estrutura montada dentro da sua 
empresa, além de eliminar o tempo de deslocamento 
até uma concessionária, significa ter peças e técnicos 
especializados à sua disposição. 

É mais agilidade na manutenção, menor custo 
operacional e maior rentabilidade e produtividade para o 
seu negócio.

O jeito Scania de reduzir 
seus custos de manutenção

Nosso foco é a 
produtividade do seu Scania

Sistema de Diagnose e 
Programação Scania

Conte com um avançado sistema de diagnose 
eletrônica que analisa todas as informações do seu 
veículo, customizando suas funções de acordo com 
sua operação e atualizando as versões de softwares 
já embarcados. É a Scania proporcionando maior 
desempenho, produtividade e economia de combustível 
para você.

Tecnologia, precisão e 
rapidez na manutenção



dedicação
É a dedicação e o empenho de todos os profissionais 
Scania que garantem o alto nível de entrega e qualidade 
dos Serviços Scania.

Através das Casas Scania espalhadas por todo o Brasil, 
nossos especialistas oferecem todo o suporte para o seu 
negócio entregar sempre mais.

Scania Assistance

Ocorreu uma emergência com seu Scania? Ligue 0800 019 4224. Você será prontamente atendido por um 
especialista Scania que irá prestar todo o suporte adequado de acordo com a situação. 

Se necessário, um veículo de serviço com equipe especializada, peças e ferramentas adequadas irá até você, para 
que seu Scania volte para a estrada o mais rápido possível.

Atendimento 24 horas por dia, 365 dias por ano



dedicação
Mão de Obra 
Especializada

SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Scania Banco

Consórcio Scania

Atendimento 
Remoto

Só nas Casas Scania você encontra profissionais 
altamente qualificados e em constante treinamento de 
fábrica. Uma equipe sempre atualizada com as novas 
tecnologias de cada veículo, pronta para prestar toda 
a assistência técnica para o seu Scania. Tudo para 
preservar a qualidade e a originalidade do seu Scania, 
assegurando máxima disponibilidade do seu veículo, seja 
qual for o seu segmento.

Soluções especialmente desenvolvidas para apoiar 
seus negócios, orientando decisões e apontando 
caminhos sólidos, seja na hora de financiar, fazer 
seguro ou oferecer condições de acesso ao pacote 
de benefícios Scania.

Com assessoria de técnicos especializados nos 
setores financeiros e de transportes, você preserva 
a rentabilidade dos seus negócios.

Para mais informações acesse: www.scania.com.br

O Consórcio Scania Brasil foi o primeiro na categoria 
veículos pesados a viabilizar a compra de produtos 
Scania, tornando-se uma referência no setor de 
transportes no Brasil. 

Uma oportunidade que já proporcionou o aumento e a 
renovação da frota de milhares de transportadores por 
todo o país. Quando menos esperar, você estará rodando 
e faturando com o seu veículo Scania.

Conheça nossos planos de 24, 36, 60, 80 e 100 meses.

Acesse: www.consorcioscania.com.br 

Conte com o pronto atendimento Scania para 
agilizar suas manutenções e racionalizar seus custos 
operacionais. O Atendimento Remoto Scania é 
customizado de acordo com a necessidade de cada 
aplicação, com disponibilidade local de peças mais 
utilizadas na sua operação, ferramentas e equipamentos 
previstos na sua manutenção e técnicos especializados.

A certeza de que seu veículo 
está em boas mãos

Condições flexíveis 
oferecidas por quem 
conhece o seu negócio

A opção inteligente para 
ampliar a sua frota

A Scania vai até você



Scania Brasil
Av. José Odorizzi, 151 
São Bernardo do Campo/SP 
CEP 09810-902 
Brasil
+55 (11) 4344-9333
www.scania.com.br
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A Scania segue uma política ativa de melhoria e desenvolvimento contínuo de seus 
produtos e serviços. Assim, a empresa se reserva o direito de efetuar modificações 
sem prévio aviso. Para mais informações, consulte sua Casa Scania ou acesse:
www.scania.com.br
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