
Sistema de Troca Scania.
A qualidade de peças novas  
com a garantia da marca Scania.

Sistema de Troca



Ciclo de sustentabilidade, qualidade e economia

O Sistema de Troca Scania possibilita a substituição de uma peça desgastada por outra 
remanufaturada, ou seja, cujos componentes usados ou danificados foram substituídos por 
novos, proporcionando a mesma qualidade e garantia de uma peça nova.

Ao adquirir uma peça do Sistema de Troca, você obtém uma economia de até 50% do valor  
de uma peça nova e mantém a qualidade das peças Scania, com garantia de 12 meses.

Trata-se de itens superiores às peças recondicionadas em todos os aspectos, pois são submetidos 
a rigorosos testes e inspeções para atingir as mesmas especificações de peças novas.

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



Sistema de Troca

Peças do Sistema de Troca

Confira abaixo algumas das peças que fazem parte do Sistema de Troca e consulte a sua 
Casa Scania para obter mais informações.

- Cabeçote completo

- Turbocompressor

- Unidade injetora

- Compressor de ar

- APS – Secador de ar

- Motor de partida

- Alternador

-  Disco de embreagem

- Platô de embreagem

- Mancal de embreagem

Confira os principais benefícios que o Sistema de Troca Scania oferece: 

Custo-benefício 
Você economiza no valor da peça e ainda reduz os gastos com mão de obra.

Garantia Scania 
Qualidade das peças Scania, com garantia de 12 meses e sem limite de quilometragem.

Maior disponibilidade       
O processo demanda menos tempo de reparo, aumentando a rentabilidade dos negócios.

Atendimento especializado 
Realizado por uma equipe de profissionais altamente qualificados.

  Sustentabilidade  
Redução do uso de matérias-primas e recursos naturais, bem como da emissão de CO2 
proveniente da fabricação de peças novas.
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Respeite os limites de velocidade.

facebook.com/ScaniaBrasil

A Scania segue uma política
de melhoria e desenvolvimento
contínuo de seus produtos
e serviços. Por esse motivo,
reserva-se o direito de neles
efetuar modificações sem
prévio aviso. Para mais detalhes,
consulte a sua Casa Scania
ou acesse www.scania.com.br.

Disponibilidade é o que nos move.


