Dual Battery Mobility

Het belangrijkste onderdeel
van jouw truck.

Het belangrijkste
onderdeel van
jouw truck
Een maximale uptime, daar draait het om.
Want een Scania moet geld opleveren.
Die gedachten delen we allemaal: van de
ontwerpers tot de monteurs en chauffeurs.
Daarom zetten we samen alles op alles om
onze trucks in topconditie te houden. Zodat
ze zelfs onder de zwaarste omstandigheden
optimaal presteren. Kilometer na kilometer,
elke rit opnieuw. We keep you rolling.

Dual Battery Mobility: nooit
meer stil staan met een lege accu
Meer dan 70 procent van alle pechgevallen van trucks wordt veroorzaakt door een lege accu. Een
probleem dat u eenvoudig kunt voorkomen. Hoe? Kies voor het unieke Dual Battery Mobility van Scania en
maximaliseer uw uptime.

Traditionele accu’s
Onder normale omstandigheden worden accu’s gebruikt voor zowel de start van de motor als in het
dagelijks gebruik, daarvoor zijn traditionele accu’s voldoende. Ervaren chauffeurs houden rekening met de
beperkingen van de traditionele accu’s.

Scania’s dual battery mobility
Scania’s dual battery mobility is bestand tegen het onverwachte. De twee extra gel-accu’s voorzien alle
boordaccessoires van stroom zonder de traditionele loodaccu’s te belasten. Dit betekent dat de motor altijs
kan starten en uw truck nooit meer hoeft stil te staan vanwege een lege accu.

Standaard op elke Scania
Een truck moet altijd starten. Daarom behoort het Dual Battery System vanaf 1 maart 2014 tot de
standaarduitrusting van bijna elke Scania in de Benelux. Trucks met de volgende specificaties zijn niet
uitgerust met het Dual Battery: ADR, dubbele vooras en batterijmontage op andere locatie.

Niet goed? Geld terug!
Bij Scania geloven we in de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. En dus ook in het Dual
Battery Mobility. Heeft u voor uw Scania een Onderhoudscontract afgesloten in combinatie met dit systeem?
Dan krijgt u van ons € 250 voor elke keer dat uw truck stilstaat door een defect aan de startaccu. Wij
registreren en verrekenen dit bedrag automatisch met de volgende maandfactuur. U hoeft hier verder niets
voor te doen.

De voordelen op een rij
Benieuwd naar de werking en voordelen van Dual Battery Mobility voor uw transportactiviteit? Neem dan
contact op met uw Scania-dealer.
Dual Battery Mobility is één van de producten binnen het modulaire Premium Services aanbod.
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Meer weten?
Benieuwd naar de mogelijkheden van
Dual Battery System voor uw bedrijf? Neem
dan contact op met uw Scania dealer.
Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW,
geldig in 2015 en 2016.

