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provkör  
din värmare 
innan vintern 
Varmt och skönt eller kallt och fruset?  
Hur vill du ha det i vinter? Vi står redo  
att byta din trasiga extravärmare. 
Gäller P-, G- och R-seriens bilar 
från 2005. 

Har du den nya generationen 
Scania – kom in för ditt pris. Varmt  

och skönt  
i bilen

Skiftande väder, kallare nätter och förrädiska 
underlag. Med hösten kommer inte bara 
kortare dagar utan också förhållanden  
som sätter stora krav på din utrustning.  
Med Scania har du alltid rätt förutsättningar 
för att möta de utmaningar som just din 
affärsverksamhet står inför.

Värm upp hytten med en extravärmare, se 
till att ha fräscha torkarblad och vill du göra 
vintern lite extra enkel har vi även under-
hållsfria batterier. Dessutom får du tips och 
råd på vad du behöver tänka på för att välja 
rätt belysning i vintermörkret.

Med våra underhålls- och reparationsavtal  
får du smartare koll på dina kostnader.  
Detaljerade och skräddarsydda underhålls- 
avtal med flexibla tillval ger dig högsta  
möjliga tillgänglighet i din verksamhet.  
Och en extra anledning att känna dig lite 
lugnare i vinter.

Kör försiktigt!
 

LYS UPP I  
HÖSTMÖRKRET
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Scania torkarblad

Anpassade för olika klimat. Scanias 
torkarblad använder avancerad 
gummiteknik för att ge bästa möjliga 
prestanda. Med årliga byten bibehålls 
säkerheten och komforten även under 
extrema väderförhållanden. 2-pack.

Art nr: 1849340 till P-, G-, R-serien

450 kr, 2-pack

Hella K LED 2.0

Kompakt LED roterande & blinkande 
varningsljus. Programmerbar med 16 
signaltyper. Inga rörliga delar. Gult  
lyktglas och grå sockel. 

Art nr: 2286673

2 330 kr

Underhållsfria batterier

Vi har nu underhållsfria 230 Ah batterier. 
Allt för att göra det lättare för dig att  
driva din verksamhet framåt. Passa på 
att skaffa dig en bekymmersfri vinter. 
Kom in till oss så hjälper vi dig med 
bytet.

3 365 kr

LED-ramper till solskydd

Scanias LED-ramper tål de tuffa tag som ditt fordon utsätts för. Dessa  
har vitt lyktglas av polykarbonat, 36 x 5 W LED, kombination av bred och 
smal ljuskägla. 25 graders ljusfördelning för de yttre 6 LED-klustren och  
10 grader för de 24 lysdioderna i mittre sektionen. Högsta kvalitet! 

Finns i flera varianter – prata med oss.

Art nr: 2536261

10 400 kr

• Gå efter effektiva lumen. Till skillnad 
från råa lumen visar detta mått ljus- 
flödet under realistiska förhållanden, 
när lampan drivs till exempelvis 90 %.

• Se till att lampan inte drivs till full  
effekt. En lampa som drivs till 90 %  
har en längre livslängd än lampor  
vars dioder drivs till 150 % av effekten. 

• Välj rätt IP-klassning för ditt använd-
ningsområde. Behöver du högt skydd 
mot damm, vatten eller både och? Håll 
koll på siffrorna i IP-klassningen. Den 
första står för kapsling mot damm och 
andra fasta partiklar, den andra siffran 
för kapsling mot vatten. Ju högre 
siffra, desto säkrare kapsling.

• Köp lampor med rätt klassning och 
märkning. Förutom IP-klassning, se 
även till att klassning för vibration, 
Grms, är hög och att lamporna är 
e-märkta.

LED- 
ramper 

av högsta 
kvalitet

Tips till dig  
som ska köpa 
LED-belysning:



NYHET 

NYHET 

Termosmugg 

Termosmugg i hållbart rostfritt stål. 
Smidig öppning. 

Art nr: 2560997 orange

Art nr: 2560998 svart

156 kr

Pompom-mössa

Ribbstickad mössa med reflexband och 
tofs i kontrasterande färg och Scania- 
namnet på framsidan. 

Art nr: 2635708

237 kr

XT-väska

Svart sportväska med Scanianamnet tryckt på ena sidan och XT-tryck med  
däckmönster på andra sidan.

Art nr: 2629257

556 kr

XT t-shirt, grå 

XT-lastbils-tryck på framsidan och XT 
tryckt på båda ärmarna. Regular fit. 
100% bomull.
S–XXXXL

Art nr: 2634996-002

237 kr

Chrono XT

Ronda Caliber 5040.D Schweiziskt 
kvalitetskronograf  som tål de tuffaste 
påfrestningarna. Svart läderarmband. 

Art nr: 2629262

1 600 kr

NYHET NYHET 

NYHET 

Lokala avvikelser kan förekomma. Erbjudandena gäller mellan 1/10–31/12 2017. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtalstjänster. Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser 
exkl moms om inget annat anges. Vi reserverar oss för eventuella feltryck, leveransförseningar eller slutförsäljning.

Du finner erbjudandena som presenteras här, och mycket 
mer, hos våra återförsäljare som finns i hela landet.

För att finna din närmsta återförsäljare av Scania-produkter,  
besök scania.se   


