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Накарахме ви да чакате с години. Проектирайки 
и прецизирайки до съвършенство. Сега, когато 
резултатът е пред вас, ние сме горди да кажем, 
че чакането определено си е заслужавало.
 Това, което виждате, не е просто възможност 
да подобрите горивната ефективност, да увеличите 
полезния товар и да подобрите производителността 
си. Това е решаваща промяна в транспортната 
индустрия, която предопределя най-високото 
качество, предлагайки възможността за оптимизация 
вместо за стандартизация.
 По наше мнение нито един транспортен бизнес не  
бива да бъде принуден да се адаптира към превоз-
ното си средство. Защото точно както се различават 
смърчовете и боровете, така се различават дървения 
материал и горивото. Ето защо персонализираното 
решение винаги ще триумфира над стандартното 
в рентабилния бизнес.
 Затова новото ни поколение камиони и услуги  
са създадени за единственият бизнес, който има 
значение. Вашият.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
НОВОТО НАЙ-ДОБРО
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ЗАДВИЖВАНИ  
ОТ ЕВОЛЮЦИЯТА
Макар силите, които ни задвижват, да се различават, нуждата от 
гориво е нещо, което всички споделяме, както и желанието да се 
намали неговият разход. Това поколение камиони и услуги 
е проектирано до съвършенство с цел продължаване на 
наследството на горивна ефективност, която е наша запазена 
марка вече повече от век.
 В същото време намаленият до минимум разход на гориво 
естествено допринася за най-добрата възможна обща 
оперативна икономия, тъй като гарантира значително намалени 
емисии както на местно, така и на световно ниво.

Аеродинамика
Казват, че страхотният дизайн е от огромно 
значение. Новият дизайн на предната част 
на кабината и подобреният покрив са 
 доказателство, че тази поговорка е вярна. 
Същото важи и за усъвършенстваните 
странични въздушни дефлектори. Всичко 
това са новости, свързани с аеродинамика-
та, които ще намалят разхода ви на гориво.

Нека да е хладно
С цел да намалите разхода още повече, 
новото поколение се предлага с оптими-
зирани отвори на решетката, по-голям 
вентилатор и подобрени радиатори за 
поддържане на температурата при най- 
икономичното ниво.

Нова концепция за двигателя
Нашите двигатели вече имат отлична репу-
тация за горивна ефективност. Но отличното 
не е достатъчно добро. Това представяне 
включва съвсем нова концепция за двига-
теля с подобрени инжектори и горивни 
камери. Съчетани с новото предавателно 
число на диференциала от 2.35, тези 
корек ции допринасят за намаляване както 
на оборотите на двигателя, така и на  
разхода на гориво.

Горивна ефективност06
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ВАШИЯТ ОФИС. 
ВАШИТЕ ПРАВИЛА.
Без водачите колелата изобщо нямаше да се въртят. Те са тези, 
които имат силата да подобрят горивната ефективност,  
да намалят амортизацията на вашето превозно средство и да 
извършат транспортната мисия по начин, който ще изгради 
трайни взаимоотношения. Водачите са тези, които постоянно ни 
вдъхновяват да развиваме и подобряваме предложението си. 
Нашата цел е да им осигурим възможно най-добрите условия за 
успех във всичко гореизброено. Водачите са основата, върху 
която е изградено това поколение.

Преживяването на водачите08
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Позиция на водача
Новото арматурно табло е с ергономичен 
дизайн, като вниманието е насочено върху 
позицията на водача. To предлага идеален 
контрол зад волана и по-добър достъп 
в цялата кабина. Чрез изместване на пози-
цията на водача напред, преместването 
надолу на арматурното табло и препроек-
тиране на предните колони, новата кабина 
осигурява по-добра пряка видимост и прос-
торно усещане зад волана.

Управление и стабилност
Новата кабина и окачването на трансмиси-
ята са отлични новини по отношение на 
комфорта при вибрации. Също като новата 
позиция и подобреното въздушно окачване 
на предния мост, които допринасят за 
по-доброто управление и стабилност. 
В допълнение, повдигащият мост с елек-
трохидравлично задвижване създава 
по-добро групиране на осите, който ще 
намали теглото на превозното средство, 
ще опрости надстройката и ще намали 
както износването на гумите, така  
и разхода на гориво.

Климат в кабината
Въпреки, че вашият бизнес включва спаз-
ване кратки срокове, това не е причина 
водачът да се чувства некомфортно. Наша-
та нова и подобрена система на температу-
рата осигурява постоянна температура и 
възможност за по-бърза реакция. Освен 
това новата кабина има по-добра изолация 
и вградени допълнителни радиатори 
и охладители, за да се гарантира,  
че вътрешната температура остава на  
най-комфортно ниво.

Пространство
Всички знаем, че водачите прекарват пове-
че време в офиса си от повечето други 
хора. Вероятно това е причината новите 
отделения за съхранение на багаж, въртя-
щата седалка и интериорните светлини да 
бъдат особено добре приети. Това  
поколение е снабдено с всичко необходимо 
за добър нощен сън. Като възможността за 
по-широко, разтегателно легло с размер 
1000 мм или новото по-голямо долно легло 
от пяна, Bonell или матрак Pocket spring. 
Да не говорим за възможността за персо-
нализиране на вашия хладилник и фризер 
или избора на подготовка за телевизор.

Интегрирани услуги
Новият Scania комуникатор позволява 
двупосочна комуникация с широк спектър 
от преимущества. Дистанционното упра-
вление на радиатора позволява на водача 
да регулира температурата на кабината от 
разстояние с помощта на приложението 
Fleet Management. В допълнение, вече са 
на разположение съобщения, адресна 
книга и маршрути, интегрирани в системата 
за информация. Те са от голяма помощ 
както за водачите, така и за планиращите 
транспорта при изчисляването на  
текущата дестинация и очакваното  
време на пристигане.

Преживяването на водачите 09
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ВИНАГИ 
В БЕЗОПАСНОСТ.  
БЕЗ КОЛЕБАНИЕ.
От наша гледна точка безопасността е въпрос на вниманието 
към детайлите. Никога не се задоволяваме с по-малко от 
съвършенството, за да гарантираме че нашите клиенти са 
в безопасност и никога не съжаляват. Независимо от вашия 
товар, безопасността е това, което ще ви даде спокойствие  
да го транспортирате по най-добрия възможен начин.

Кабина
Шведските стандарти за устойчивост  
на сблъсък са сред най-строгите в света. 
Новото ни поколение ги надхвърли с лекота. 
Не само че новата структура на кабината 
осигурява изключително представяне при 
сблъсък, тя също така значително нама-
лява риска кола да влезе под превозното 
средство в случай на такъв. Освен това  
са монтирани нови въздушни възглавници, 
които да защитят пътниците при инциденти 
с преобръщане, а люкът на покрива е раз-
ширен, за да служи като авариен изход.

Подобрена видимост
Новият дизайн на кабината значително 
подобрява видимостта както на главни 
пътища, така и при движение с ниска ско-
рост. По-тесните предни колони, по-ниските 
странични прозорци, по-ниско разположе-
ното арматурно табло, заедно с регулируе-
мата позиция на водача – всичко това 
допринася за по-добрата пряка видимост 
за водача.

Работа на спирачките
Спирачните накладки на Scania са израбо-
тени от уникален фрикционен материал, 
оптимизиран за патентованата сплав в спи-
рачния диск, което осигурява максимален 
експлоатационен живот с постоянни спи-
рачни характеристики. Новите спирачни 
апарати в съчетание с подобреното задей-
стване на спирачките и по-издаденото 
положение на предния мост значително 
подобряват спирачните възможности на 
това поколение камиони.

Безопасност10
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ТРЪГНЕТЕ НА ПЪТ
Нищо необикновено не се постига с приемане на нормалното. 
Тази концепция подкрепя нашия ангажимент за разработване  
на превозно средство, което е еднакво интелигентно и мощно, 
и на услуги, които усъвършенстват тази мощност и подобряват 
експлоатационното време, както и продуктивността. 
Предлагайки ви решения, вариращи от техническо обслужване 
и ремонт до гъвкави финансови решения и застраховане, ние 
можем да гарантираме, че вашият бизнес е в сигурни ръце.  
Това ви позволява да се концентрирате върху действително 
важните неща.

Подобрени двигатели
Винаги сме били известни с мощните си,  
но същевременно и икономични двигатели. 
Това представяне ще потвръди тази репу-
тация. С това ново поколение, цялата гама  
от 13-литрови двигатели разполага с техно-
логия SCR, която намалява въздействието 
върху околната среда и разхода на гориво, 
без да се прави компромис с мощността. 
Всъщност сега можем да ви предложим 
възможност за 410, 450 или 500 к.с. без да 
споменаваме за направените подобрения 
по предавателната кутия. И благодарение 
на новата спирачка на междинния вал, която 
синхронизира броя на оборотите, сега 
предавките работят по-гладко и по-бързо, 
и не само за гамата от 13-литрови двига-
тели, но и за знаменития V8.

Всичко опира до свързаността
С отличното ни базово предложение, което 
покрива всички съществени аспекти на 
вашата работа, цифровизацията и свърза-
ността гарантират безпроблемна работа  
на превозното средство. Събраните данни 
осигуряват ценна информация относно 
това, как се управляват вашите превозни 
средства Scania и дават възможност за 
непрекъснати подобрения по отношение  
на представянето на превозните средства 
и на водачите, както и на съвременните 
системи за планиране на навременна под-
дръжка и дистанционна диагностика. Ние 
използваме най-новите технологии, за да 
предложим пълна гама от услуги, които 
позволяват оперативна ефективност 
и максимална наличност.

Техническо обслужване  
с гъвкави планове
Досега смесените маршрути и товари 
затрудняваха определянето на точното 
ниво на техническо обслужване. Нашият 
нов стандарт за договори за техническо 
обслужване ще промени това. Постоянно 
анализирайки данните на превозното сред-
ство, ние можем да установим кога е необ-
ходим ремонт и коя част точно трябва да 
се ремонтира. С други думи, от сега ната-
тък ние ще бъдем в състояние да създаваме 
оптимизиран план, специално пригоден за 
вашите нужди, който улеснява планираното 
време за принудителен престой и гаранти-
ра, че това се случва, само когато е абсо-
лютно необходимо. Когато се комбинира 
с договор за ремонт, това ще ви предпази 
от непредвидени разходи и ще гарантира 
гладък и безпроблемен ремонт.

Личен мениджър на автопарк
Искате да подобрите наличността на 
автопарка си? Scania Fleet Care гарантира, 
че всяко едно от превозните ви средства 
работи възможно най-добре. Личен мени-
джър на автопарка ще работи в тясно 
сътрудничество с вашия бизнес, за да ви 
помогне да организирате всички нужди от 
ремонт и техническо обслужване, така че 
работата ви да бъде с минимални прекъс-
вания. Ние се грижим за автопарка ви, 
така че вие да се съсредоточите върху 
основния си бизнес.

Финансов партньор
След повече от един век на тясно сътрудни-
чество с нашите клиенти, научихме много 
за техния бизнес. За вашия бизнес. Ето 
защо можем да предложим цялостни реше-
ния, създадени да гарантират предвидими 
разходи и лесно управляеми рискове. 
От управление на застраховки и искове до 
гъвкави финансови решения, адаптирани 
към вашите търговски цикли за собстве-
ното ви спокойствие. Тъй като разбираме 
бизнеса ви, можем да постигнем повече  
от всяка застрахователна компания или 
банка. В крайна сметка, ние сме заедно 
в това. Като партньори.
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ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА 
СЕ ДВИЖИТЕ НАПРЕД
В Scania разбираме, че никое стандартно решение не 
може да победи персонализираното по отношение на прео-
доляването на различните предизвикателства на разноо-
бразните маршрути и товари.
 Важното е, че за да се увеличат максимално печалби-
те, имате нужда от решение, толкова уникално, колкото 
и вашия бизнес. Решение, разработено в тясно сътруд-
ничество и със задълбочени бизнес познания. Като това, 
което можем да ви предложим с новото поко ление ками-
они и услуги.
 Решение, създадено за единствения  бизнес, който 
има значение. Вашият.
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