
Време за 
издръжливо 
поколение



Вашата индустрия не винаги предлага лукса  
на добре застлан път. Променливите условия  
и предизвикателствата са част от Вашия 
всекидневен живот и Вашето превозно 
средство трябва да може да издържа на тях,  
за да можете да осъществявате печеливша 
дейност. 

Тъй като индустриите предлагат тежки условия, 
които са както разнообразни, така и 
предизвикателни, няма стандартно решение, 
което да е оптимално за всеки. Заради това ние 
съобразяваме нашите предложения с Вашия 
бизнес и с уникалните предизвикателства, 
които са свързани с него. Комбинирайки  
силата на техническите спецификации с 
интелигентността на оптимизираните услуги, 
осигуряваме експлоатационно време и 
производителност. 

Ние правим това успешно повече от век, 
предлагайки решения за тежки условия. 
Нямаме намерение да спираме. След години 
неуморна инженерна мисъл и обширно  
полево тестване дойде времето да напишем 
следващата глава. 

Носейки повече от сто години опит под своята 
впечатляваща външност, гамата XT на Scania е 
готова да се заеме с единствения бизнес, който 
има значение.

Вашият.

По-силни  
от всякога
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Значка XT
Значката XT върху Вашата 
предница не е просто луксозен 
аксесоар. Тя е печат за качество 
и знак за здравината и мощността, 
които ще осигурят експлоатационно 
време и производителност.

Здрави огледала за задно 
виждане
Здравите огледала XT имат 
подсилена, грапава повърхност, 
която е устойчива на драскане, 
което помага на огледалата да 
запазят своята функционалност  
в течение на времето.

Висок отвор за въздух
Високият отвор за въздух 
е проектиран да 
снабдява двигателя с 
възможно най-чистия 
въздух и е подходящ за 
прашни среди. Новият 
висок отвор за въздух е 
наличен за цялата гама 
двигатели, включително 
16-литровия, и се 
предлага в два варианта 
– стандартен и за тежки 
натоварвания.

Защита на фаровете
Защитата прави фаровете по-
малко изложени на предмети, 
които могат да ги повредят, 
намалявайки значително  
риска от счупване, който може  
да доведе до непланиран 
принудителен престой. 

Здрава стоманена броня
Бронята осигурява отлична 

защита за компонентите в 
предната част на превозното 

средство, намалявайки 
нежелания принудителен престой 

и скъпите ремонти на кабината и 
шасито, и в същото време 

подобрявайки мобилността с 
големия си атакуващ ъгъл.

Инспекционно стъпало 
и ръкохватка на покрива
Инспекционното стъпало, 
налично върху нашите дневни 
кабини, осигурява лесен достъп 
за проверка на товара или 
каросерията без слизане от 
кабината. Интегрирано в страната 
на кабината зад вратата, 
комбинирано с ръкохватка  
на покрива и допълнителна 
ръкохватка вътре в кабината, 
която се предлага при нужда,  
то осигурява възможно най-
добрата ергономичност.

Разгъващо се сервизно стъпало 
Разгъващото се сервизно 
стъпало в бронята, заедно с 
ръкохватките в предната част, 
гарантира безопасно качване  
без плъзгане. Ръкохватките са 
интегрирани в предната част на 
кабината, позволявайки лесен 
достъп до челното стъкло и 
спестявайки време при 
ежедневното техническо 
обслужване.

40-тонно теглещо устройство
Лесно достъпният буксир за 
теглене в предната част 
осигурява 40-тонен теглещ 
капацитет, най-силният на 
пазара. Това позволява на 
превозното средство да бъде 
изтеглено бързо при проблем, 
дори без разтоварване на товара.

Предпазна кора
Защитавайки охладителната 
система и други важни части 
в предната част, намалявайки 
завихрянията на прах под 
камиона, предпазната кора е 
важен актив, който увеличава 
Вашето експлоатационно време. 
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Разгледайте 
по-подробно
Гамата XT се предлага с множество мощни характеристики. Ето 
представяне на някои от тях, докато успеете да се запознаете с 
тях от първа ръка.
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Преживяването на водачите

Дългите часове работа при тежки условия изискват офис от 
световен клас. В края на краищата, водачите са тези, които 
могат да осъществят най-голямо влияние върху Вашата 
 цялостна икономичност при работа. Новите кабини Scania  
ще им осигурят възможно най-добрите условия за успех. 

ПРЕЖИВЯВАНЕТО НА ВОДАЧИТЕ

Офис, за който 
да копнеете
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Преживяването на водачите

Оборудване за почивка 
Опционалното оборудване за почивка 
включва 540 мм разгъващо се легло, 
монтирано върху задната стена. То е 
комфортно за дрямка, докато се чака  
за товарене или разтоварване, както  
и за единични пренощувания.

Персонализирана седалка XT 
С оранжев шев, етикет XT отстрани  
на седалката и щамповано лого XT в 
облегалката за главата нашите 
автомобили от гамата XT са оборудвани 
като опция със специално изработена 
висококачествена седалка.

Отделение за съхранение  
в централната конзола
Върху тунела на двигателя има опция 
да поръчате отворено интелигентно 
отделение за съхранение в конзолата, 
подходящо за поставяне на вещи, които 
трябва да можете да достигате по 
време на шофиране. 

Модул за съхранение
Модулът за съхранение върху задната 
стена позволява вещите да се 
съхраняват по подреден начин, за да  
се улесни намирането на правилните 
неща, когато са необходими, което води 

до спретната и приятна работна среда. 
Персонализирайте отделението за 
съхранение според Вашите нужди 
с различни опции, сред които са 
например закачалки за палта и каски.

Панел за управление на сцеплението
Превключвателят за блокировка на 
диференциала и превключвателят за 
контрола на сцеплението са лесни за 
достигане. Ако желаете, можете лесно 
да преместите механизма с превклю-
чвателя на друго място в арматурното 
табло. 
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Изпълнението XT е приложимо за нашата 
цяла гама кабини, шасита и програма от 
двигатели. Като всички превозни средства 
Scania, гамата XT ще се възползва от 
гъвкавостта на нашата добре позната 
модулна система. Тя ни позволява да 
съобразяваме решенията, така че да 
отговарят на индивидуалните нужди на 
всеки клиент, за да бъдат възможно най-
печеливши. Винаги задаваме стандарти. 
Никога не се примиряваме с тях.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Безкрайни 
възможности

Кабина 
При персонализирането на Вашето 
решение изберете сред нашата 
обширна гама кабини, предлагаща 
различни височини и дължини на 
покрива. От най-високата кабина от 
S-серията с просторно пространство  
за живот и почивка до компактната 
къса дневна кабина от P-серията, 
когато е необходим увеличен товарен 
капацитет. 

Шаси
Относно Вашата спецификация за 
шасито всички опции на Scania  
ще се предлагат за камиона XT. От 
двумостовата конфигурацията с пълно 
въздушно окачване и с предна защита 
срещу вклиняване под шасито до 
петмостовото, класифицирано като 
офроуд шаси с окачване с листови 
амортисьори, предназначено за 
най-тежки строителни дейности, както 
и всяка друга опция помежду им.

Двигател 
Нашата нова и подобрена програма  
от двигатели се простира от гамата 
9-литрови двигатели до известния 
16-литров V8, позволявайки Ви пер-
фектно да балансирате производител-
ността с горивната ефективност  
на базата на естеството на Вашето 
приложение и действителната работа. 
Освен това, ние предлагаме широка 
гама алтернативни горива за устойчиво 
транспортно решение.
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Да сте част от строителния процес означава винаги да 
зависите от другите, както и другите винаги ще зависят 
от Вас. Да сте на правилното място, в правилното време 
е от първостепенно значение, за да изградите здрави 
връзки с Вашите клиенти.

В Scania, ние имаме услуги за производителност, които 
Ви осигуряват оптимално експлоатационно време  
на базата на Вашата работа и бизнес. Разгледайте 
по-подробно някои от тях. 

Висок отвор за въздух 
При работа в прашни условия високият 
отвор за въздух става страхотен актив, 
противодействайки на запушените 
филтри и намаления въздушен поток 
към двигателя. Той се предлага за 
цялата наша гама двигатели в два 
варианта – стандартен и за тежки 
натоварвания.

Високият отвор за въздух не само  
ще увеличи надеждността и 
производителността при тежки условия, 
но също ще увеличи интервалите за 
смяна на филтъра и сервизния живот 
на компонентите на Вашия двигател.

SCR технология и фиксирана  
турбо геометрия
Добре доказаната система за селективна 
каталитична редукция (SCR) може да 
осигури подходящата последваща 
обработка на изгорелите газове за 
нашите мощни двигатели. Заедно  
с турбокомпресора с фиксирана 
геометрия тя гарантира издръжлива 
и надеждна производителност, като в 
същото време поддържа техническото 
обслужване на минимум.

Здрава стоманена броня
Еднокорпусната здрава стоманена 
броня осигурява отлична защита  
за предните компоненти на Вашето 
превозно средство, намалявайки риска 

от щети и по този начин Вашите нужди 
от ремонт. Освен това, нейният голям 
атакуващ ъгъл подобрява мобилността, 
предоставяйки Ви гъвкав инструмент 
на строителния обект.

Напречна стабилизираща щанга на кабината
Напречната стабилизираща щанга от 
три части пред кабината може да се 
демонтира, за да позволи лесен достъп 
до радиатора и помощното оборудване, 
монтирано в предната част на двигателя. 
Това ще скъси времето на престой,  
ако радиаторът трябва да се обслужи 
технически или да се смени.

Техническо обслужване на  
Scania с гъвкави планове
С гъвкавите планове Вашите интервали 
на техническо обслужване се 
обновяват непрекъснато на базата  
на експлоатационните данни от 
превозното средство, осигурявайки 
както експлоатационно време, така и 
производителност. Ние се грижим за 
планирането и изпълнението на всички 
бъдещи сервизни събития, уверявайки 
се, че всичко е подготвено 
предварително. 

В комбинация с договор за ремонт, Вие 
ще бъдете защитени срещу неочаквани 
разходи и ще заплащате месечна такса 
за техническо обслужване и ремонти. 

Работа без престой

РАБОТА БЕЗ ПРЕСТОЙ

Поддържайте 
колелата си  
да се въртят
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Производителност

Думата производителност може да означава много 
неща. За някои, това е допълнителният курс, добавящ 
още една доставка към Вашия приход. За други,  
тя означава превозването на тези допълнителни 
килограми, на които се дължи цялата разлика във 
Вашите маржове. Без значение от дефиницията,  
ние сме сигурни, че можем да персонализираме 
производително решение, което ще я подобри. 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Повече  
от всичко
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Производителност

Електрохидравличен управляем  
поддържащ мост (EST) 
EST не само ще подобри Вашия ъгъл  
на управление, но ще Ви предостави 
защитен монтаж и повишена сила на 
кормилно управление, която ще намали 
износването на гумите и ще подобри 
Вашия товарен капацитет.

Scania Opticruise
Специфичните режими на шофиране 
Нормален, Мощен, Икономичен и 
Офроуд позволяват на скоростната 
кутия Scania Opticruise да се справи 
с всички видове работа по най-иконо-
мичния откъм гориво начин. Освен 
това, новата спирачка на междинния 
вал осигурява по-бърза и по-гладка 
смяна на предавките, за да поддържа 
въртящия момент на двигателя и 
скоростта.

Мощност на двигателя
С високото съотношение на въртящия 
момент спрямо конските сили на 
всички двигатели Scania, гамата XT е 
подготвена за всяка предстояща мисия. 
От здравия 9-литров двигател чак до 
известния 16-литров двигател V8, ние 
предлагаме широка гама алтернативи 
на двигателите, простиращи се от 
280 до 730 конски сили.

Товароносимост
С нашата обширна гама съвместими 
компоненти, Вие никога не трябва да  
се притеснявате за правенето на 
компромис със здравината, когато 
увеличавате Вашия полезен товар. 
Независимо дали става въпрос за 
теглене на извънгабаритни товари  
или увеличаване на насипните такива, 
винаги ще има камион XT за Вашите 
нужди.

Услуги за управление на автопарка  
на Scania (FMS)
С портала за управление на автопарка 
на Scania ще имате достъп до данни  
в реално време и дългосрочни 
тенденции, които Ви предоставят ценна 
информация за стиловете на шофиране, 
производителността и икономията.

Включвайки функции като позиции на 
автопарка, проследяване на превозните 
средства и защита в глобален мащаб, 
FMS услугите на Scania Ви позволяват 
да наблюдавате и управлявате Вашия 
автопарк по най-производителния 
възможен начин.

Scania Fleet Care
Вземете Ваш собствен управител на 
автопарка Scania, за да Ви подкрепя 
при планирането, координацията и 
администрацията на всички услуги за 
Вашия автопарк. Засичайте потенциални 
проблеми предварително и оптимизи-
райте сервизния план, за да постигнете 
максимално експлоатационно време.
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В Scania ние правим нашия бизнес, за да разбираме Вашия 
бизнес. Не само по отношение на фино настроен камион, но 
също и при интелигентните цялостни услуги, които са свързани 
с него. Независимо дали търсите цялостно решение, или 
финансов партньор със задълбочено бизнес разбиране, ние 
гарантираме, че сте дошли на правилното място. 

Финансиране и застраховане 
Независимо дали възнамерявате да 
подмените превозно средство, или  
да разширите Вашия автопарк, ние 
персонализираме погасителния Ви 
план, за да пасва на Вашия паричен 
поток и сезонност. В комбинация с 
нашето застрахователно решение, Вие 
получавате предвидими разходи и 
управляеми рискове, и се възползвате 
от системата за управление на рискове 
на Scania с минимум безпокойство. 

Сервизни услуги
По отношение на сервизните услуги 
ние предлагаме серия от решения за 
персонализиране според Вашите нужди 
– от временните полеви сервизи на 
работния обект до опцията с клиентски 
сервизни услуги на Scania, която ви 
дава достъп до персонал на Scania, 
който се грижи за администрацията, 
поддръжката и ремонтите във Вашия 
собствен сервиз. Разбира се, предлагаме 
още техническо обслужване на Scania 
с гъвкави планове, които Ви предлагат 
непрекъснато обновявани сервизни 
интервали на базата на данните от 
Вашето превозно средство, гарантирайки 
както експлоатационно време, така и 
производителност.

Услуги за водачи
Тъй като Вашият водач е този, който 
може наистина да повлияе както на 
приходите, така и на разходите, нашите 
услуги за водачи са печеливша инвес-
тиция. Персонализирани програми за 
обучение на водачи, фокусиращи се 
върху разхода на гориво, устойчивото 
шофиране, производителност та и/или 
безопасността с последващо персона-
лизирано усъвършенстване, за да се 
гарантира, че положителните ефекти  
се поддържат.

Сътрудничество с производителя  
на надстройки
В Scania ние поддържаме тясна връзка  
с производителя на надстройки, за  
да персонализираме възможно 
най-прецизни и печеливши решения  
за превозните средства. Освен това, 
всички наши шасита се доставят 
подготвени с предварително пробити 
монтажни отвори или предварително 
перфорирани горни елементи, скоби 
под рамата, изрязан да пасне заден 
край и електрическо оборудване и 
електрически кабели на каросерията, 
като това представляват само някои  
от подробностите.

Партньорство

ПАРТНЬОРСТВО

Не рискувайте 
нищо. Спечелете 
всичко.
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Работата в градски условия често налага рискове не 
само за Вашия водач, но също за обкръжаващата Ви 
среда. Преодоляването им автоматично ще Ви даде 
предимство на строителния обект. Със Scania XT  
Вие винаги ще бъдете в безопасност. Никога няма  
да съжалявате.

БЕЗОПАСНОСТ

Винаги в 
безопасност. 
Никога не 
съжалявайте.

Кабина 
Шведските стандарти за устойчивост на 
сблъсък са сред най-строгите в света, 
използвайки една и съща кабина за 
всички тестове. Нашето ново поколение 
ги надхвърли с лекота. Новата конструк-
цията на кабината от високоякостна 
стомана предлага изключително 
представяне при сблъсък. 

Видимост
Чрез изместване на позицията на 
водача напред и настрани, понижаване 
на арматурното табло и препроектиране 
на предните колони, новата кабина 
осигурява по-добра пряка видимост, 
което кара Вашия водач да чувства,  
че държи нещата под контрол.

Въздушни възглавници
Първата в индустрията странична 
въздушна възглавница ще защитава 
водача в случай на инцидент с прео-
бръщане. Заедно с въздушната възглав-
ница във волана, както управляемостта, 
така и безопасността е на правилното 
място.

Системи за подпомагане  
безопасността на водача
Вашето превозно средство Scania 
предлага множество системи за 
подпомагане на безопасността, които 
помагат на Вашия водач. Предупреждение 
за напускане на лентата на движение 
автоматично засича и предупреждава, 
ако водачът е на път да пресече 
маркировката на лентата, а усъвър-
шенстваната система за аварийно 
спиране помага за предотвратяване на 
сблъсък с превозното средство отпред. 

Електронната спирачна система 
осигурява мигновена спирачна 
реакция с незабавно прилагане и 
освобождаване на спирачното усилие в 
зависимост от натиска върху педала, а 
електронната програма за стабилност 
наблюдава ключови параметри за 
стабилността и автоматично задейства 
подходящи елементи за управление, за 
да поддържа стабилността на превоз-
ното средство.

Управление и маневреност
Превозните средства Scania имат 
репутация на управление и маневреност 
от световна класа, а с тази гама те бяха 
подобрени дори още повече. Поради 
новия дизайн на кормилното управление, 
окачването на предния мост и кабината, 
кормилното управление е по-гладко и 
по-стабилно от всякога.

Безопасност16
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Сега, когато екологичните изисквания са по-високи  
от всякога, подобрението на Вашия разход на гориво 
вече не е само въпрос на намаляване на разходите. 
Това поколение се предлага с нова гама двигатели и 
подобрена аеродинамика, което води до намален разход 
на гориво с до 4 % за 13-литровите двигатели и с до 
10 % за новото поколение V8.

Икономия на гориво

ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО

Устойчива 
сила

13-литрови двигатели
Новата гама двигатели осигурява 
намаляване на разхода на гориво 
благодарение на подобрената възмож-
ност за охлаждане и управление на 
двигателя, както и на подобрените 
инжектори и горивни камери.

16-литрови V8 двигатели
Повишено ниво на въртящия момент 
при по-ниски обороти е само една  
от множеството характеристики, 
позволяващи на новото поколение V8 
да намали Вашия разход на гориво в 
сравнение с предишното поколение. 
Подобрени помощни системи като 
спирачен въздушен компресор и водна 
помпа също са допринасящи за това 
фактори.

Скоростна кутия 
Scania Opticruise предлага отлична 
управляемост и е основата на водещата 
в индустрията горивна ефективност, 
която предлагат автомобилите Scania. 
Съчетана с характеристики като ССАР 

(круиз контрол с активно предсказване) 
и функционалността за екологичен ре-
жим на движение на Scania, тя 
гарантира, че автомобилът използва 
максимално всяка капка гориво, 
възползвайки се от философията за 
ниски обороти и висок въртящ момент 
на Scania, и стратегията за оптимизирана 
смяна на предавките.

Ретардер
Ретардерът Scania сега се предлага с 
автоматичен режим за свободен ход, 
когато не е активен, което води до 
намалени загуби при теглене и 
спестяване на ценно гориво.

Алтернативни горива
Scania предлага най-широката гама 
алтернативни горива в индустрията. 
Без значение от Вашия избор, ние 
гарантираме, че ще получите устойчиво 
решение с максимална изходяща 
мощност и минимално влияние върху 
околната среда.
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Вземете целия опит с допълнителните принадлежности, които се предлагат 
ексклузивно за гамата XT. Вземете целия пакет или изберете Вашите  
любими характеристики.

Разгледайте цялата гама принадлежности за превозни средства на Scania 
на адрес accessories.scania.com

Оборудване

Принадлежности20



Декориране на кабината
Декорирайте Вашата кабина с логото XT 
отстрани. Предлагащата се на чифтове 
декорация е налична в оранжево и сиво.

Част №: Цвят:
2628230 Оранжев
2628231 Сив

Светлина за добре дошли
Оборудвайте Вашето превозно 
средство със светлината за добре 
дошли XT, прожектираща контрастно 
лого XT върху земята. Доставя се на 
чифтове.

Част №: 2626548

Калобрани
Подобрете впечатлението от екстериора 
като добавите тези стилни калобрани  
с отпечатано лого XT. Предлагат се в 
различни размери. 

Част №: Размер: Потискане на  
  разпръскването:
2628391 252 мм 
2628392 367 мм 
2628415 238 мм X
2628416 298 мм X
2628417 358 мм X

Покривало за седалка
Изработено от здрав и издръжлив 
текстил, покривалото за седалка  
XT е пригодено за тежки условия, 
защитавайки Вашата седалка от прах 
и замърсявания. Предлага се за средни 
B и сгъваеми седалки. 

Сгъваема седалка, част №: 2642236
Седалка средна B от дясната страна,  
част №: 2642238
Седалка средна B от лявата страна,  
част №: 2642239

Принадлежности за съхранение
Модулът за съхранение върху задната 
стена позволява спретната и по-
приятна работна среда за Вашия водач. 
С интелигентната мрежа за съхранение 
с релса XT, която се предлага с три 
различни секции, става още по-добре. 

Мрежата за съхранение с релса включва: 
Централен джоб, част №: 2642752
Дясна страна на мрежата, част №: 2629504
Лява страна на мрежата, част №: 2642751
Централен джоб, част №: 2629503

Осветление
За превозното средство XT ние 
предлагаме модерна, изцяло 
светодиодна предупредителна система 
за трафика, която се монтира на 
покрива, с нисък профил за ниско 
въздушно съпротивление. Широка  
61 инча, тя пасва перфектно върху 
релсите на покрива. Предлага се в 
четири различни дължини и може да  
се комбинира с люк на покрива.

Част №: Ширина: 
2546809 1549 мм (61 инча)

Лично оборудване XT
Поглезете се с някои аксесоари с 
марката XT. Оборудвайте се или с каска 
и предпазна жилетка, или с целия 
комплект.

Каска XT, част №: 2642922
Предпазна жилетка XT, оранжев, част №: 2642925
Предпазна жилетка XT, жълт, част №: 2646489

Принадлежности 21



Изграждане 
на по-добър 
бизнес
В Scania ние вярваме, че здравината 
и надеждността се простират отвъд 
броя на конските сили на Вашия 
двигател. Ние вярваме в интели-
гентните избори във всяко отноше-
ние и в създаването на устойчиви 
решения във всеки аспект. 

Поради това ние персонализираме 
Вашето превозно средство XT  
за Вашия бизнес като наша 
начална точка. Това Ви позволява 
да задавате нови индустриални 
стандарти, вместо да се 
примирявате с тях.

Нека изградим по-добър бизнес 
заедно. Обадете се на нашите 
търговци.
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