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Busworld 2019 
 

Scania säkerställer bättre uptime för bussar 

 
Genom en vidareutveckling av Scania Flexible Maintenance, som 
introducerades 2016 och blivit en succé för lastbilar, erbjuder Scania nu 
samma tjänst för den nya generationens bussar. Varje buss används på olika 
sätt och ger unik realtidsdata. Genom att nyttja verkliga driftsförutsättningar 
som bränsleförbrukning, miltal och hastighet, kan Scania fastställa den 
optimala underhållsplanen.  
 
Scania följer ständigt fordonets driftsdata, vilket gör det möjligt att med stor precision 
bestämma när olika typer av underhåll behöver genomföras. Flexible Maintenance är 
också effektiv när det gäller att att kombinera olika tjänster och förebyggande 
underhåll för att öka tiden som fordonet är i drift och ger avkastning. Oplanerade 
besök på verkstaden mellan serviceintervallen minimeras, vilket också underlättar 
transportplanerarnas arbete.  
 
Med Scania Flexible Maintenance, är underhållsplanen modulariserad och ständigt 
uppdaterad baserad på driftsdata från fordonet. Därför kan produktiviteten 
maximeras med minimal störning av den dagliga verksamheten. Grunden för denna 
tjänst är uppkopplade fordon, som övervakas genom Scania Fleet Management 
systemet där fordonsunderhåll utförs vid någon av Scanias 1200 uppkopplade 
verkstäder. Med nästan 100 000 aktiva Flexible Maintenance kontrakt för lastbilar 
världen över, kan Scania dra nytta av erfarenheten när nya tjänster för stads- och 
fjärrbussar utvecklas.  
 
 “Ägare av stads- och fjärrbussar vinner på ett ökat operativt nyttjande av bussarna, 
färre verkstadsbesök och möjligheten att minska antalet reservbussar”, säger 
Karolina Wennerblom, chef för Product Management and Presales vid Scania Buses 
and Coaches. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Karolina Wennerblom, Director, Product Management and Presales,  
Scania Buses and Coaches 
Telefon: + 46 70 789 1985 
E-post: karolina.wennerblom@scania.com 
 
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och 
kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar, 8 
500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer 
än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är 
idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling är 
koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika 
och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av 
TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com. 
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