
Новата генерация Scania

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ 
ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ





НАКЪДЕТО И ДА 
ПЪТУВАТЕ, ПЪТЯТ  
ВИ ВОДИ КЪМ ДОМА
Това е твоят живот - нови пътища, неизвестни територии или познатият 
ви вече преминаващ край вас пейзаж. Живеете за момента и във 
вашето собствено пространство. 
 Ние знаем, че вие усещате това. Това е от момента, в който стъпите 
в кабината; това специално усещане за качество, както и атмосферата, 
която може да почувствате само в Scania. Все едно се прибирате 
у дома. 
 Нашата нова генерация Scania е представена във всички кабини 
– от величествените високи S-кабини до практичните P-кабини.  
Всяка една персонализирана до степен на перфектност за вашето 
приложение, довеждаща до максимум както бизнес стойността, така 
и удоволствието.



СПРАВЯЩИ 
СЕ С ВСЯКА 
СИТУАЦИЯ
S-кабината разкрива нови хоризонти по отношение на комфорта на 
водача, като впечатляващият интериор отговаря на очакванията ви. 
Сядането на седалката в S-кабината на Scania е единствено по  
рода си усещане. Огледайте се наоколо и ще бъдете запленени от 
простора и истинското майсторство, от интелигентните места за 
съхранение до детайлните шевове.
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S-серия на Scania



ВАШИЯТ 
ПАРТНьОР В 
ДВИЖЕНИЕТО
R-кабината е породист кон и предлага изключителен комфорт и гама 
опции, които са пригодени за вашите нужди. Идеалният спътник за 
дълги разстояния, R-кабината предлага всичко което можете да 
очаквате от вашата Scania, а даже и повече.
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R-серия на Scania



ЕФИКАСНИ 
ВСЕКИ ДЕН
G-кабината е перфектно балансирана в средата на гамата кабини  
на Scania. Със своята превъзходна видимост, подобрен комфорт 
и многообразие от пространства за съхранение, тя е най-добрият 
избор за всестранни работни задължения при различни 
приложения. Тя е един гъвкав партньор, който се чувства у дома  
си даже и при най-трудните условия в строителството. 
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G-серия на Scania



ШАМПИОН ОТ 
ЛЕКА КАТЕГОРИЯ
P-кабината е проектирана така, че да осигурява безопасност, 
комфорт и ефикасност. Лесното качване и слизане, заедно с 
изключителната маневреност и видимост, я правят идеална за 
градска и регионална дистрибуция, като едновременно с това 
е достатъчно здрава както за строителни, така и за други тежки 
приложения.
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P-серия на Scania



ПРОЕКТИРАНИ 
ЗА ГРАДСКИ 
УСЛОВИЯ
Създадена специално за активни операции в тесни градски условия, 
кабината L съчетава просторен интериор с компактни външни 
размери. Отличният достъп в цялата кабина, удобната функция  
за накланяне и подобрената видимост улесняват бързото влизане  
и излизане от превозното средство. Допълнителен компонент от 
оборудването е страничното стъкло в долната част на вратата на 
пътника, което помага на водача и пътниците да следят намиращите 
се наблизо пешеходци и велосипедисти.
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L- серия на Scania



ГОТОВИ ЗА 
НЕПРЕДВИДИМИ 
СИТУАЦИИ
При повикване по време на път, екипажът трябва да се екипира и 
приготви за заданието в движение. Гъвкавата подредба на интериора 
в кабината за екипаж на Scania, разнообразието от възможности  
за съхранение и отличните опции за осветление помагат на екипажа 
да се подготви за спешни случаи. Влизането и излизането, дори и с 
тежка екипировка и оборудване, е лесно благодарение на оптимално 
доброто разположение на вратите и ръкохватките. С тези компоненти 
от оборудването екипажът може да спести ценно време и да състави 
по-добър план, за да завърши благополучно мисията си.
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Кабини за екипаж на Scania
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Аеродинамика
Предницата, покрива, 
бордовете, долното  
шаси – всички зони  
са анализирани и 
рационализирани за 
постигане на оптимален 
въздушен поток и на 
възможно най-ниско 
въздушно съпротивление.

Външни отделения за  
съхранение на багаж
Както от страната на водача, така и 
от страната на пътника зад вратите 
е разположено удобно отделение за 
съхранение с осветление, до което 
има достъп както извън кабината, 
така и от вътрешната й страна.

Конфигуратор на Scania
Съществуват прекрасни възможности за персонализирането  
на вашето превозно средство и за адаптирането на вашата  
Scania – независимо от приложението ви и от вашия вкус. Вижте 
конфигуратора на Scania на scania.com и разберете какви варианти  
са достъпни за вашия пазар.

Предно стъкло
За подобряването на 
безопасността и на комфорта 
в студени и заснежени 
условия, предното стъкло 
може да се доставя с 
електрическо подгряване. 
Функцията на подгряване 
осигурява видимост, като 
предотвратява заснежаването 
и заледяването от външната 
страна, както и образуващата 
се от вътрешната страна на 
кабината кондензация. Това 
е особено подходящо в 
случаите, когато водачът 
често слиза и се качва в 
кабината, като например  
при дистрибуция или при 
товарене на дървен 
материал. 

По-добро представяне при 
сблъсък
Здравата конструкция на 
кабината осигурява подобрени 
защита и безопасност за 
обитателите на кабината. 
Кабината е обзаведена също и с 
няколко въздушни възглавници 
за подобряване на безопасността 
в случай на произшествия.

Новата генерация Scania

Екстериор
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Външният й вид е поразителен – здрава и удобна, но все пак 
елегантна. Новата генерация на Scania задава нови стандарти  
по отношение на околната среда за водача, на безопасността,  
на икономията на гориво и на мощността на двигателите. 

ИЗВАЯНИ ДО 
СЪВЪРШЕН-
СТВО

Въздушна дефлекторна система
Покривните и страничните дефлектори 
на въздуха са така проектирани, че да 
намаляват ефективно въздушното 
съпротивление на каросерията или 
ремаркето. Въздушните дефлектори  
са особено полезни при превозните 
средства движещи се със скорост  
над 50 км/час, като с тяхна помощ  
се постига спестяване на гориво до  
4 процента.

Горни спойлери
Горните спойлери се предлагат в  
три различни височини: 5, 25 и 65 
сантиметра. Предлага се също и 
регулируема версия, при която ъгълът 
може да се адаптира или ръчно, или с 
електрическо задействане.

Страничен въздушен дефлектор
Монтираните в задната част на 
кабината странични въздушни 
дефлектори се предлагат с ширини  
от 12, 45 и 53 сантиметра.

Странични спойлери на шасито
Страничните спойлери подобряват както 
аеродинамиката, така и консумацията на гориво. 
Освен това те функционират и като допълнение на 
решението на защита срещу вклиняване под шасито, 
състояща се от две здрави греди между предния и 
задния мост, които предотвратяват незащитените 
пътуващи по пътищата да попаднат под камиона.

Водещи характеристики на 
спирачките
Иновативните функции, като  
например по-бързото задействане  
на спирачките, по-силните спирачни 
апарати и по-доброто разпределение 
на теглото допринасят за най-добрата 
в този клас ефективност на спирачките.

Новата генерация Scania

Екстериор
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Стъпало в кабината
За по-лесното инспектиране на 
платформа на надстройката на 
самосвал, или на други подобни 
съоръжения, дневната кабина е 
оборудвана със стъпало от 
външната лява страна. Тази 
опция включва също и монтирана 
на покрива ръкохватка.

Заден прозорец
Допълнителният прозорец на 
задната стена на кабината 
добавя увеличена видимост  
и чувството за простор.

Странични прозорци
Здравите и ламинирани стъкла 
предотвратяват разтрошаването 
на стъклата в случай на 
произшествие. Здравите стъкла 
освен това изолират и кабината 
от горещина, студ и шум. От 
лявата или дясна страна на 
кабината може да се монтира  
и допълнителен ламиниран 
стъклен прозорец, което добавя 
повече светлина в кабината, 
както и усещането за по-голямо 
пространство. Както страничните 
прозорци, така и прозорците на 
вратите се доставят като опции 
с единично стъкло, или като 
вариант с ламинирано стъкло.

Въздушен дефлектор на 
прозореца на вратата
За получаване на допълнителен 
комфорт, въздушният дефлектор 
на прозореца на вратата 
позволява на водача да държи 
прозореца частично отворен, 
без в кабината да проникват 
вода или мръсотии.

Екстериор
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Работни светлини
Ефикасното осветяване  
ви позволява да работите 
безопасно около камиона. За 
страните под кабината и за 
задната част са предвидени 
работни светлини, всички от 
които се управляват с помощта 
на превключвател от панела на 
вратата.
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Защита на стоповете
Здравата защита на стоповете е 
подходяща за работещите в тежки 
условия камиони.

Броня на серията Scania XT
Със 150-милиметровото си издаване 
напред бронята на превозните средства 
от серията XT осигурява ефективна 
защита на долните предни компоненти, 
фаровете и ъглите на кабината. 

Сигнална лампа
Монтираната на здрава алуминиева 
стойка въртяща се сигнална лампа 
осигурява ефективна предупредителна 
светлина. При кабините с нормален 
покрив въртящите се сигнални лампи 
могат да се виждат и отзад.

Покривна релса
Алуминиевата покривна 
релса опростява монтажа  
на въздушен дефлектор,  
на багажник на покрива  
и на друго допълнително 
оборудване. Релсите на 
покрива са монтирани от 
всяка страна на покрива на 
кабината и преминават от 
предната към задната страна.

Външен сенник
Сенникът предотвратява 
излагането на водача на 
директни слънчеви лъчи, като 
подобрява видимостта и 
комфорта. Доставя се с 2-5 
вградени лампи.

Вдигане на кабината
За по-удобна инспекция и 
поддръжка, кабината може  
да се повдига с помощта на 
електрическа помпа, която  
е монтирана от страната  
на водача под панела на 
предната решетка. Помпата 
се задейства с помощта на 
превключвател на таблото. 
Предлага се също и с 
механично задействане.

Екстериор
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Фарове
Да виждаш и да бъдеш виждан  
е естествено въпрос на безопас-
ност, но добре проектираното 
осветление показва също и 
характер. Светодиодните фарове 
включват дълги светлини, къси 
светлини, дневни светлини и 
мигачи, всички по светодиодна 
технология. Или изберете крушки 
H7 за дългите и къси светлини  
и крушка H21 за мигачите. 
Светлините за мъгла, които са 
адаптирани да съответстват или 
на светодиодните фарове, или  
на фаровете с крушки H7, 
осигуряват максимална видимост 
в сурови метеорологични 
условия. 

Панел на предната решетка за 
прожекторни лампи
Кабината е оборудвана с ефективни 
прожекторни лампи, които са 
вградени в горната предна решетка.

Огледало за близко виждане
Огледало от клас V, което 
осигурява видимост на водача 
непосредствено под вратата на 
пътника. Доставя се с ръчно и 
електрическо задействане, с  
или без подгряване. Размери  
на видимо стъкло от 294 × 169 
милиметра.

Огледало за предно виждане
Монтирано от страната на пътника, 
над предното стъкло, огледалото 
за предно виждане позволява на 
водача да вижда зоната, която се 
намира директно пред превозното 
средство. Доставя се с ръчно и 
електрическо задействане, с  
или без подгряване. Може да се 
използва също едновременно и с 
външен сенник.

Покривен люк
Люкът на покрива подобрява комфорта в кабината, 
като осигурява допълнителна светлина и 
вентилация, както и усещането за увеличено 
пространство.

Екстериор

Второ стъпало отпред
Долната предна решетка на кабината 
се отваря, за да се превърне в 
уникална здрава платформа, на която 
да застанете когато чистите предното 
стъкло и фаровете.

Броня
Защитете светлините за мъгла, фаровете 
и ъглите на кабината с ефективната 
предна броня. Изберете между горно, 
нормално или долно положение и 
между 0 или 40 мм издаване напред.
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Работна светлина на лафета
Разположена от лявата страна  
на задната стена на кабината 
работна светлина на лафета 
осигурява ефективно осветяване 
при свързването на ремарке. 
Доставя се с бели или жълти 
светлини и се активира с 
помощта на превключвател на 
вътрешния панел на вратата.

Задни светлини
Задните светлини и отразяващата им 
повърхност създават уникалния за 
Scania образ и отзад. Задните светлини 
увеличават също и безопасността, тъй 
като задните превозни средства се 
предупреждават бързо и ясно. Доставят 
се със светодиодна технология или с 
крушки с нажежаема жичка.

Огледало за обратно виждане
Отличаващи се с оптимални аеродинамични характеристики, 
всички огледала за обратно виждане са електрически 
регулируеми и могат да бъдат оборудвани с електрическо 
подгряване за бързото им размразяване и за отстраняване  
на замъгляването. Широкоъгълното огледало, което е 
разположено над огледалото за обратно виждане, разширява 
полезрението и осигурява отлична видимост отстрани на 
превозното средство. 

Екстериор
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Усъвършенствани уреди на 
арматурното табло
По-големият дисплей, по-добрата 
графика и интуитивните контролни 
уреди са ви подръка и ви помагат 
да концентрирате цялото си 
внимание върху пътя пред вас.

Контрол на 
температурата
Независимо дали ще 
изберете автоматичното 
или висококачественото 
ниво на климатичен 
контрол, винаги ще ви се 
гарантира един приятен 
климат в кабината. 
Добавете и отоплителя  
за кабина, както и 
спомагателния охладител 
за постигане на 
допълнителен комфорт.

Новата генерация Scania
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Сенник на вратата на водача
Сенникът се монтира на вратата 
и предпазва водача от слънчевите 
лъчи, които проникват от 
страничния прозорец. Доставя 
се като щора или като сгъваем 
сенник.

Място за съхранение
Тази кабина е оборудвана с 
увеличени и по-лесно достъпни 
места за съхранение над вратите 
и предното стъкло. Предното 
горно пространство за съхране-
ние може да бъде използвано 
също и за съхранението на 
микровълнова печка, или за 
кафе машина. 

Видимост
Функции като новото 
разположение на седалката на 
водача, по-ниският страничен 
прозорец и по-ниското 
арматурно табло ви позволяват 
да видите съвсем нова 
перспектива. Eдновременно с 
това видимостта се превръща  
от страхотна на изключителна.

Системи за заключване  
и за аларми
Превозното средство е оборуд-
вано с централно заключване 
и допълнително вътрешно 
заключване на вратите.  
При активиране на аларма 
кабината се следи от детектори 
за движение и от сензори на 
вратите и ключалките. Алармена-
та система включва също и 
паник-аларма, която се активира 
или с дистанционно управление, 
или с помощта на алармен бутон 
в кабината. 

Имобилайзер
Ако някой се опита да стартира 
превозното средство с погрешен 
ключ, електронният имобилай-
зер изключва захранването  
на двигателя  и стартера на 
превозното средство няма да 
заработи. По избор може да се 
инсталира алкохолна блокировка 
за допълнителна безопасност.

Системи за безопасност
В допълнение към съоръженията 
за безопасност, кабината е 
оборудвана с допълнителни 
въздушни възглавници над 
страничните врати, което 
осигурява максимална защита 
при произшествия с преобръща-
не. В допълнение на това 
съществуват и усъвършенствани 
системи за поддръжка, които 
помагат на водача да постигне 
максимална пътна безопасност, 
като системите Advanced 
Emergency Braking (Подобрено 
аварийно спиране) и Lane 
Departure Warning (Предупрежде-
ние за напускане на лентата на 
движение).

Вътрешно осветление
Вътрешното осветление може да 
се зададе така, че да се адаптира 
към всеки вид условия, като 
осигурява ефективно осветление 
от тавана и бордово осветление, 
както и лампи за четене, и 
ненатрапчиво фоново 
осветление.

Системи за поддръжка
Съществуват няколко системи за 
поддръжка, които помагат на 
водача да постигне максимална 
безопасност, икономия на 
гориво и комфорт. Пример за 
това е системата за адаптивен 
контрол на скоростта, която 
подпомага водача като поддържа 
постоянно отстояние от 
движещите се отпред превозни 
средства и предупреждава 
водача, когато разстоянието  
до предните превозни средства  
е твърде малко. Още по-
усъвършенствана е системата за 
контрол на скоростта с активно 
прогнозиране използваща GPS 
данни, която анализира 
топографията на пътя на 
разстояние от до 3 километра 
напред, оптимизирайки 
горивната ефективност на всяка 
секунда.
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ВАШИЯТ 
ПОГЛЕД 
ОТВИСОКО
При дизайна на интериора на кабината ние започнахме с 
внимателното идентифициране на оптималното положение на 
водача. Получената в резултат кабина обединява максимална 
видимост, достъпност и комфорт. Благодарение на голямата гама  
от опции вие можете да персонализирате кабината така, че да 
подхожда на вашия начин на шофиране, работа и живот. Изпитайте 
едно ново ниво на удовлетвореност на водача.

USB портове
За лесната комуникация със системата за 
развлечение и информация, USB порт и 
AUX вход са разположени или под лоста  
за ръчната спирачка, или централно на 
инструменталното табло. Има също и USB 
портове за зареждане на уреди от към 
страната на пътника, както и на задната 
стена. 

Сгъваема масичка
Инструменталното табло от страната на 
пътника може да бъде оборудвано със 
сгъваема масичка с гладка, обработена 
повърхност за работа и хранене. Една 
практична версия на масичката може 
също да се разположи и в центъра на 
инструменталното табло.

Новата генерация Scania

Интериор
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Отговаряща на вкуса ви елегантност на интериора
Вариантите за избор на персонализиран интериорен 
дизайн са практически неограничени. За да направят 
избора ви по-лесен, нашите дизайнери са подбрали една 
селекция от интериори с перфектно подбрани цветове, 
материали и покрития. Има също и допълнителен подбран 
по тонове вътрешен панел, който покрива монтажния 
панел на вратите. 

Изберете между:
1. Кафяво/светло

2. Кафяво/тъмно

3. Черно/тъмно

4. Черно/тъмно 

5. V8

6. Дърво

Интериор
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Интериор

Покритие на инструменталното табло
Таблото от издръжлива пластмаса с шарки и хромирани 
части създава едно функционално и приятно оформление. 
За още по-качествено покритие изберете мекото 
инструментално табло с допълнителните опции за 
съхранение и участъци с текстурирана гума. Както 
твърдото, така и мекото, инструментално табло може  
да бъде оборудвано с базови, стандартни или ексклузивни 
опции.
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Интериор
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Интериор

Предпазни постелки
Свободно стоящите и 
издръжливи постелки защитават 
пода на кабината улеснявайки 
почистването и представляват 
допълнение към топлия и 
комфортен интериор. За още 
по-добра среда за живеене и 
работа с по-ниски нива на шума, 
добавете лесната за почистване 
постелка за тунела на двигателя. 
Всички постелки се предлагат 
със здрава и солидна гума, с 
черен или тъмно пясъчен 
текстил (с гумена подложка)  
или дизайна V8 с червени 
контрастни шевове и кожена 
вложка.
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Инструментален панел
Голям и отличаващ се, съдържащ цялата 
лесно следена и контролирана основна 
информация - инструменталният панел на 
Scania извежда на дисплея информация за 
водача, като използва както визуални, така  
и звукови, сигнали. Изберете между:

• Цветен 4-инчов екран
• Цветен 7-инчов екран

Интериор
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Дистанционно управление
Лесно управление на климатичната и 
информационно-развлекателната система. 
Доставя се с удобно приспособление, което 
лесно се фиксира към стената на кабината.

Подготовка за телевизор
Скобата се монтира в жлеба на прозореца 
зад вратата от страната на водача. 
Максималният размер на екрана е 26 инча. 
Подготовката включва 12-волтово гнездо, 
3,5-инчов вход AUX и връзка за антена.

Интериор

Информационно-развлекателна система
Информационно-развлекателната система 
осигурява лесно за преглеждане 
съдържание за информация и за забава. 
Възползвайте се от няколко функции  
като гласово управление, непрекъснато 
актуализирани картови данни, Bluetooth 
функции и висококачествени говорители. 
Много от функциите могат лесно да се 
управляват с помощта на бутони на волана. 
Изберете между две възможности на 
информационно-развлекателната система.

• 2 DIN с 5-инчов екран, Bluetooth
• 2 DIN със 7-инчов екран, с Bluetooth  

и навигация
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Тапицерия
Изберете между няколкото 
дизайна на тапицерията, всички 
от които са издръжливи и лесни 
за почистване.

• Винилова
• Тъкана 
• Плетена и тъкана
• Черен или пясъчен велур 
• Черна или кафява кожа 
• V8 с черна кожа 
• Тъкана V8 + кожа 
• XT тъкана 

Седалка на водача
Всички седалки на Scania са 
проектирани така, че да осигурят 
превъзходен комфорт по всяко 
време, като могат да се регулират 
според индивидуалните 
потребности, независимо от 
предпочитанията на водача  
или от работните условия. 
Съществува също и голяма гама 
от опции като подлакътници, 
отопляеми подложки и обтегачи 
на колани. Изберете между:

• Статична
• Базова
• Средна A
• Средна B
• Премиум

Интериор

Седалка на пътника
Пътниците ви могат да пътуват 
точно толкова удобно, колкото и 
вие. Направете избора си от 
статичната версия до въртящата 
се и наклоняващата се седалка. 
Предлага се също и сгъваема 
версия, която осигурява 
допълнително работно 
пространство и увеличава 
пространството в кабината. 
Достъпни седалки за пътниците:

• Статична
• Базова
• Средна
• Премиум
• Сгъваема
• Накланяща се
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Волан
Всички варианти на волани осигуряват 
стабилен захват и пълен контрол на върха  
на пръстите ви. Версиите V8 и с кожа са с 
плоска основа, за да подобрят комфорта  
и мобилността. Воланите могат да бъдат 
регулирани, за да гарантират комфортната 
позиция на всички водачи.

• Ексклузивна кожа
• Дърво 
• V8
• Стандарт
• Базова

Интериор
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Интериор
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Интериор

Легла
В зависимост от вида на кабината, в 
отделението за горното легло има място  
за удобен матрак с размер 600–800 мм. 
Добавете предпазната мрежа за надеждното 
съхранение на складираните вещи.
 Долното легло се предлага като фиксирано 
800-милиметрово или удължаващо се до 
1,000 милиметра. Изберете вариант на 
матрака Bonell със сплетени пружини, с 
мемори пяна, или с Pocket пружини за 
допълнителен комфорт. С добавянето  
на сменяемата подложка за защита на 
матрака вие ще предпазите матрака, ще  
го поддържате хладен и ще оптимизирате 
съня си.

Оборудване за почивка
Дневните кабини могат също да осигурят 
възможности за кратки периоди на удобна 
почивка. Оборудването за почивка се състои 
от легло, което се сгъва нагоре към задната 
стена и от 7-сантиметров матрак от каучук. 
На разположение е също и практично място 
за съхранение под леглото. 

Място за съхранение
Задните места за съхранение могат да  
бъдат оборудвани така, че да задоволяват 
различни нужди. Мястото за съхранение  
под долното легло може или да съдържа 
чекмеджета, или да е едно голямо 
пространство. Едно от чекмеджетата може  
да съдържа също и хладилник. 
 Задното горно пространство може да се 
използва като горен рафт с много място за 
съхранение на лични вещи или на работно 
оборудване. Рафтът може да е съоръжен с 
панти за по-сигурно съхранение или да е с 
монтиран хладилник. 
 Има също и нов модул за съхранение за 
къси и дневни кабини. Модулът се закрепва 
върху интелигентна стойка за съхранение, 
която представлява алуминиева релса 
простираща се по задната стена.

Стенни панели и тапицерия на покрива
Стенните и страничните панели, заедно с 
тапицерията на покрива, се предлагат във 
винил или в текстил. Лесните за почистване 
винилови панели са подходящи за работа в 
замърсени среди, докато текстилните панели 
в пясъчен цвят добавят чувството за топлина 
и елегантност, както и усещането за 
пространство. Вижте вдъхновяващите 
примери на страници 5, 7, 9 и 11.
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Техническа информация

Опции за 
 спецификации
КАБИНИ

S
Висока Нормална

S-серия на Scania
Уникален простор, равен под и голямо 
пространство за съхранение. Очевидният 
избор за най-продължителните превози.

Двигатели
от 370 до 730 к.с.

R
Висока Нормална Ниска Нормална Ниска

R-серия на Scania
Отлично качество във всеки детайл. 
Комфорт и престиж за трудните 
маршрути.

Двигатели
от 280 до 730 к.с.

G
Висока Нормална Ниска Нормална Ниска Ниска

G-серия на Scania
Здрави и добре оборудвани. Средни по 
размер кабини, идеални за приложения 
в строителството.

Двигатели
от 280 до 500 к.с.

P
Висока Нормална Ниска Нормална Ниска Ниска

P-серия на Scania
Леки, икономични и удобни.  
Компактни размери съчетани  
с качество и производителност.

Двигатели
от 280 до 500 к.с.

L
Висока Нормална Ниска

L-серия на Scania
Създадена специално за градски 
операции. Ниско стъпало за качване, 
отлична видимост, безопасен и лесен 
достъп.

Двигатели
от 280 до 360 к.с.

Дневни кабиниСпални кабини

КАБИНА ЗА 
ЕКИПАЖ

Дълга кабина за екипаж Кабина за екипаж

Кабина за екипаж на  
P – серия на Scania
Удобна, безопасна и 
ергономична за екипажа ви.

Двигатели
от 220 до 500 к.с.
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Техническа информация

S
Висока Нормална

S-серия на Scania
Уникален простор, равен под и голямо 
пространство за съхранение. Очевидният 
избор за най-продължителните превози.

Двигатели
от 370 до 730 к.с.

R
Висока Нормална Ниска Нормална Ниска

R-серия на Scania
Отлично качество във всеки детайл. 
Комфорт и престиж за трудните 
маршрути.

Двигатели
от 280 до 730 к.с.

G
Висока Нормална Ниска Нормална Ниска Ниска

G-серия на Scania
Здрави и добре оборудвани. Средни по 
размер кабини, идеални за приложения 
в строителството.

Двигатели
от 280 до 500 к.с.

P
Висока Нормална Ниска Нормална Ниска Ниска

P-серия на Scania
Леки, икономични и удобни.  
Компактни размери съчетани  
с качество и производителност.

Двигатели
от 280 до 500 к.с.

L
Висока Нормална Ниска

L-серия на Scania
Създадена специално за градски 
операции. Ниско стъпало за качване, 
отлична видимост, безопасен и лесен 
достъп.

Двигатели
от 280 до 360 к.с.

Къси кабини

Конфигуратор на Scania
Съществуват прекрасни възможности за персонализирането на вашето превозно средство и за адаптирането  
на вашата Scania - независимо от приложението ви или от вашия вкус. Вижте конфигуратора на Scania на  
scania.com и проучете какви варианти са достъпни за вашия пазар.

КАБИНА ЗА 
ЕКИПАЖ

Дълга кабина за екипаж Кабина за екипаж

Кабина за екипаж на  
P – серия на Scania
Удобна, безопасна и 
ергономична за екипажа ви.

Двигатели
от 220 до 500 к.с.
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Техническа информация

размери на кабини

1. Обща дължина

2. От под до покрив, място за краката

3. От под до покрив, център на кабината

4. Височина на пода, център на 
кабината

5. Опции за легло

6. Стъпала

7. Външни отделения за съхранение на 
багаж

Спални кабини

S-висока 2,280 мм 2,070 мм 2,070 мм Равен под 2 1) 4 161 + 161 литров *

R-висока 2,280 мм 2,070 мм 1,915 мм 155 мм 2 1) 3 187 + 187 литров

G-висока 2,280 мм 2,030 мм 1,695 мм 335 мм 2 2) 3 123 + 123 литров

P-висока 2,280 мм 2,030 мм 1,590 мм 440 мм 1 2 168 + 168 литров

S-нормална 2,280 мм 1,850 мм 1,850 мм Равен под 2 3) 4 161 + 161 литров *

R-нормална 2,280 мм 1,850 мм 1,695 мм 155 мм 2 3) 3 187 + 187 литров

G-нормална 2,280 мм 1,800 мм 1,465 мм 335 мм 2 3) 3 123 + 123 литров

P-нормална 2,280 мм 1,800 мм 1,360 мм 440 мм 1 2 168 + 168 литров

R-ниска 2,280 мм 1,500 мм 1,345 мм 155 мм 1 3 187 + 187 литров

G-ниска 2,280 мм 1,500 мм 1,165 мм 335 мм 1 3 123 + 123 литров

P-ниска 2,280 мм 1,500 мм 1,060 мм 440 мм 1 2 168 + 168 литров

Дневни кабини

L-висока 2,060 мм 2,030 мм 1,430 мм 600 мм * 1 1 или 2 –

R-нормална 2,012 мм 1,850 мм 1,695 мм 155 мм – 3 101 + 101 литров

G-нормална 2,012 мм 1,800 мм 1,465 мм 335 мм – 3 63 + 63 литров

P-нормална 2,012 мм 1,800 мм 1,360 мм 440 мм – 2 89 + 89 литров

L-нормална 2,060 мм 1,800 мм 1,200 мм 600 мм * – 1 или 2 –

R-ниска 2,012 мм 1,500 мм 1,345 мм 155 мм – 3 101 + 101 литров

G-ниска 2,012 мм 1,500 мм 1,165 мм 335 мм – 3 63 + 63 литров

P-ниска 2,012 мм 1,500 мм 1,060 мм 440 мм – 2 89 + 89 литров

L-ниска 2,060 мм 1,500 мм 900 мм 600 мм * – 1 или 2 –

Къси кабини

G-ниска 1,730 мм 1,500 мм 1,165 мм 335 мм – 2 –

P-ниска 1,730 мм 1,500 мм 1,060 мм 440 мм – 2 –

Кабина за екипаж

Дълга кабина за екипаж 3,545 мм 1,500 мм 1,060 мм 440 мм – 2 –

Кабина за екипаж 3,265 мм 1,500 мм 1,060 мм 440 мм – 2 –
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 1  2  3  4  5  7 6

 4

 5

 7Височина на пода
* Достъп в кабината пред тунела на двигателя.

Легла
Долно легло: широчина <1,000 мм, дължина 2,175 мм. 

1) Горно легло (факултативно): широчина 800 мм, дължина 1,940 мм.
2) Горно легло (факултативно): широчина 700 мм, дължина 1,940 мм.
3) Горно легло (факултативно): широчина 600 мм, дължина 1,940 мм.

Изберете между опциите за матраци Bonell със сплетени пружини, 
с мемори пяна, или Pocket пружини.

Външни отделения за съхранение на багаж 
Разположено зад вратата, както от страната на водача, 
така и от страната на пътника, външното отделение за 
съхранение е оборудвано с осветление и до него има 
достъп както извън кабината, така и от вътрешната й 
страна.

* S-кабината се отличава също и с допълнително 
отделение за ръкавици, ботуши и други подобни,  
което се разполага под споменатото по-горе външно 
отделение за съхранение. Допълнителното отделение 
е достъпно отвън и е с размери от 661 × 108/180 мм.

Спални кабини

S-висока 2,280 мм 2,070 мм 2,070 мм Равен под 2 1) 4 161 + 161 литров *

R-висока 2,280 мм 2,070 мм 1,915 мм 155 мм 2 1) 3 187 + 187 литров

G-висока 2,280 мм 2,030 мм 1,695 мм 335 мм 2 2) 3 123 + 123 литров

P-висока 2,280 мм 2,030 мм 1,590 мм 440 мм 1 2 168 + 168 литров

S-нормална 2,280 мм 1,850 мм 1,850 мм Равен под 2 3) 4 161 + 161 литров *

R-нормална 2,280 мм 1,850 мм 1,695 мм 155 мм 2 3) 3 187 + 187 литров

G-нормална 2,280 мм 1,800 мм 1,465 мм 335 мм 2 3) 3 123 + 123 литров

P-нормална 2,280 мм 1,800 мм 1,360 мм 440 мм 1 2 168 + 168 литров

R-ниска 2,280 мм 1,500 мм 1,345 мм 155 мм 1 3 187 + 187 литров

G-ниска 2,280 мм 1,500 мм 1,165 мм 335 мм 1 3 123 + 123 литров

P-ниска 2,280 мм 1,500 мм 1,060 мм 440 мм 1 2 168 + 168 литров

Дневни кабини

L-висока 2,060 мм 2,030 мм 1,430 мм 600 мм * 1 1 или 2 –

R-нормална 2,012 мм 1,850 мм 1,695 мм 155 мм – 3 101 + 101 литров

G-нормална 2,012 мм 1,800 мм 1,465 мм 335 мм – 3 63 + 63 литров

P-нормална 2,012 мм 1,800 мм 1,360 мм 440 мм – 2 89 + 89 литров

L-нормална 2,060 мм 1,800 мм 1,200 мм 600 мм * – 1 или 2 –

R-ниска 2,012 мм 1,500 мм 1,345 мм 155 мм – 3 101 + 101 литров

G-ниска 2,012 мм 1,500 мм 1,165 мм 335 мм – 3 63 + 63 литров

P-ниска 2,012 мм 1,500 мм 1,060 мм 440 мм – 2 89 + 89 литров

L-ниска 2,060 мм 1,500 мм 900 мм 600 мм * – 1 или 2 –

Къси кабини

G-ниска 1,730 мм 1,500 мм 1,165 мм 335 мм – 2 –

P-ниска 1,730 мм 1,500 мм 1,060 мм 440 мм – 2 –

Кабина за екипаж

Дълга кабина за екипаж 3,545 мм 1,500 мм 1,060 мм 440 мм – 2 –

Кабина за екипаж 3,265 мм 1,500 мм 1,060 мм 440 мм – 2 –
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Колесна конфигурация
Новите влекачи и шаси-кабини на Scania се предлагат с много различни 
конфигурации на мостовете. Свържете се с вашия дилър на Scania, за да 
намерите най-доброто решение за вашите нужди.

Лафет
Можете да получите влекач на Scania с цяла гама готови за монтаж лафети.  
В допълнение към традиционните фиксирани или плъзгащи се лафети, на 
разположение е също и уникалната опция на Scania с директно монтирани 
лафети. Тази опция осигурява увеличаване на полезния товар с около 90 
килограма. Директно монтираният лафет на Scania се предлага както за дву-, 
така и за четири- пружинното въздушно окачване.

Влекачи С твърди тегличи

4x2
Височина на 
шаситата: много 
ниска/ ниска/ 
нормална/ висока

4x2
Височина на 
шаситата: ниска/ 
нормална/ висока

8x2
Височина на 
шаситата: 
нормална

4x4
Височина на 
шаситата: висока

6x2 
Височина на 
шаситата: ниска/ 
нормална

6x2/2 
Височина на 
шаситата: 
нормална

6х2 двойно 
управление 
Височина на 
шаситата: 
нормална

6х2 със задно 
управление 
Височина на 
шаситата: ниска/ 
нормална

6x4 
Височина на 
шаситата: 
нормална/ 
висока

6x6 
Височина на 
шасито: висока

8х2 със задно 
управление 
Височина на 
шаситата: ниска/ 
нормална

8х2 двойно 
управление 
Височина на 
шаситата: 
нормална

8x4 
Височина на 
шаситата: 
нормална/ 
висока

8х4 със задно 
управление 
Височина на 
шаситата: 
нормална

10х4 със задно 
управление 
Височина на 
шаситата: 
нормална

6x2
Височина на 
шаситата: 
нормална

6х2 двойно 
управление
Височина на 
шаситата: ниска/ 
нормална

6x4
Височина на 
шасито:
нормална/ 
висока

Шаси

6x2/2
Височина на 
шаситата: 
нормална

4x4
Височина на 
шаситата: висока

6x6
Височина на 
шасито:
висока
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Скорости Тип Двигатели Опции

Предавателни кутии с обикновени предавки

8 скорости Олекотена предавателна кутия до 2,100 Нм Ретардер Opticruise

8+1 скорости Свръхмощна предавателна кутия с гъсенична верига до 2,400 Нм Ретардер

Предавателни кутии с бързи-бавни и половинки

12 скорости Първокласна предавателна кутия до 2,350 Нм Ретардер Opticruise

12+2 скорости Първокласна предавателна кутия с две пълзящи предавки до 2,700 Нм Ретардер Opticruise

12+2 скорости Първокласна предавателна кутия с две пълзящи и една икономична предавка до 3,500 Нм Ретардер Opticruise

Автоматични предавателни кутии

Автоматични предавателни кутии се предлагат към повечето 5- и 6-цилиндрови двигатели.

Работен обем Максимална мощност Максимален въртящ момент Контрол на емисии

5 редови

9-литров* 280 к.с. (206 кВт) при 1,900 об/мин 1,400 Нм (1,000-1,350 об/мин) SCR

9-литров gas 280 к.с. (206 кВт) при 1,900 об/мин 1,350 Нм (1,000-1,400 об/мин) EGR

9-литров* 320 к.с. (235 кВт) при 1,900 об/мин 1,600 Нм (1,050-1,350 об/мин) SCR

9-литров gas 340 к.с. (250 kW) при 1,900 об/мин 1,600 Нм (1,100-1,400 об/мин) EGR

9-литров* 360 к.с. (265 кВт) при 1,900 об/мин 1,700 Нм (1,050-1,350 об/мин) SCR

6 редови

7-литров** 220 к.с. (164 kW) при 1,900 об/мин 1,000 Нм (1,050-1,500 об/мин) SCR

7-литров** 250 к.с. (184 kW) при 1,900 об/мин 1,100 Нм (1,050-1,550 об/мин) SCR

7-литров** 280 к.с. (206 kW) при 1,900 об/мин 1,200 Нм (1,050-1,600 об/мин) SCR

13-литров* 370 к.с. (272 кВт) при 1,900 об/мин 1,900 Нм (1,000-1,300 об/мин) SCR

13-литров* 410 к.с. (302 кВт) при 1,900 об/мин 2,150 Нм (1,000-1,300 об/мин) SCR

13-литров gas 410 к.с. (302 kW) при 1,900 об/мин 2,000 Нм (1,100-1,400 об/мин) EGR

13-литров* 450 к.с. (331 кВт) при 1,900 об/мин 2,350 Нм (1,000-1,300 об/мин) SCR

13-литров* 500 к.с. (368 кВт) при 1,900 об/мин 2,550 Нм (1,000-1,300 об/мин) SCR

V8

16-литров** 520 к.с. (382 кВт) при 1,900 об/мин 2,700 Нм (1,000-1,300 об/мин) SCR

16-литров** 580 к.с. (427 кВт) при 1,900 об/мин 3,000 Нм (950-1,350 об/мин) SCR

16-литров** 650 к.с. (479 кВт) при 1,900 об/мин 3,300 Нм (950-1,350 об/мин) SCR

16-литров** 730 к.с. (537 кВт) при 1,900 об/мин 3,500 Нм (1,000-1,400 об/мин) SCR, EGR

* Предлагат се също и с биодизел, и HVO ** Предлагат се също и с HVO

Двигатели Euro 6

двигатели и трансмисия

Силоотводни валове
Съществуват много начини, за да изпитате мощността на вашата Scania.  
Нашите опции за PTO включват задвижвани от скоростна кутия (независими от 
съединител), задвижвани от маховик (независими от съединител) и задвижвани 
от двигател решения.

Скоростни кутии
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