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Před prostudováním informací
Poznámka:
Zkontrolujte, zda je toto poslední verze produktových informací Scania pro 
záchranné složky. Nejnovější vydání naleznete na:

www.scania.com.

Poznámka:
Informace v produktových informacích Scania pro záchranné složky platí 
pro vozidla řady P, G, R a S, které byly objednány ve standardním 
objednávkovém systému.

http://www.scania.com/products-services/trucks/safety-driver-support/emergency-services/
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Kapaliny ve vozidle

Kapaliny ve vozidle
UPOZORNĚNÍ

Palivo v nádrži, palivové trubky a palivové 
hadice mohou být zahřáty až na 70 °C.

Na vozidle se vyskytují následující kapaliny s 
následujícími objemy:

1. Chladicí kapalina: 80 litrů

2. Kapalina do ostřikovačů: 16 litrů

3. Převodka řízení

4. Motorový olej: 47 litrů

5. Převodový olej: 80 litrů

6. AdBlue1: 38-96 litrů. 

7. AdBlue1: 62-115 litrů

8. Kyselina do akumulátorů

9. Palivo: Objem je zobrazen na palivových 
nádržích vozidla.

1. AdBlue je roztok močoviny a vody, který se přidává do 
výfukových plynů před katalyzátorem u motorů se sys-
témem SCR. Účelem je snížení emisí oxidy dusíku.
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Elektrický systém

Elektrický systém
Akumulátor
Umístění schránky akumulátorů závisí na 
výbavě vozidla. Obrázky ukazují běžné 
umístění (A a B). Pokud vozidlo není 
vybaveno odpojovačem akumulátorů, musí být 
pro odpojení napájení odpojeny akumulátory.

DŮLEŽITÉ!

Schránka akumulátorů (A) obsahuje 
akumulátory pro dva samostatné okruhy. 

Tahače

Nákladní vozidlo
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Elektrický systém

Odpojovač akumulátorů
Vozidlo může být vybaveno odpojovačem 
akumulátorů. U většiny vozidel je po odpojení 
odpojovače akumulátorů napájen pouze 
tachograf a alarm vozidla. 

V závislosti na tom, jaká je připojena nástavba, 
může být nástavba pod proudem, i když je 
odpojen odpojovač akumulátorů.

Vozidlo s akumulátory v zadní části je 
vybaveno zásuvkou pro nouzový start, která je 
pod proudem, dokonce, i když je odpojen 
odpojovač akumulátorů.

Odpojovač akumulátorů může být aktivován 
různými způsoby v závislosti na konfiguraci 
vozidla. Odpojovač akumulátorů může být 
aktivován pomocí páčky odpojovače 
akumulátorů, vnějšího spínače nebo pomocí 
spínače na přístrojové desce.

Vnější spínač pro odpojovač 
akumulátorů
Vozidlo může být vybaveno vnější spínačem 
odpojovače akumulátorů. Vnější spínač 
odpojovače akumulátorů je umístěn na levé 
straně za kabinou.

Spínač odpojovače akumulátorů 
v přístrojové desce
Spínač pro odpojovač akumulátorů je umístěn 
na přístrojové desce. 
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Elektrický systém

Kabeláž
Obrázek ukazuje vedení největší kabeláže ve 
vozidle.

A - Kabeláž v kabině
B - Kabeláž mimo kabinu
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Vniknutí do vozidla

Vniknutí do vozidla
Dveře
Dveře mohou být demontovány z kabiny 
pomocí přeříznutí závěsů.

UPOZORNĚNÍ

Dveře váží až 60 kg.

1. Pro přístup k závěsům otevřete roh kabiny.

2. Odřízněte nebo odbruste závěsy, omezovač 
dveří a kabeláž.
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Vniknutí do vozidla

Čelní okno a okno ve 
dveřích
Čelní okno je zalaminováno a nalepeno do 
konstrukce kabiny. Pro odříznutí čelního okna 
použijte a například přímočarou pilu.

Okno dveří může obsahovat jednoduché nebo 
laminované sklo. Pro rozbití okna ve dveřích 
použijte například nouzové kladívko nebo 
rozbrušovačku.
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Otevření čelní masky

Otevření čelní 
masky
Uzamykatelná čelní 
maska
Uzamykatelná čelní maska může být otevřena 
pomocí páčky na sloupku dveří. Uchopte 
madlo v místě šipky a silně zatáhněte dozadu. 
Pokud čelní maska zablokována, požádejte 
někoho o pomoc a najednou násilím trhněte za 
spodní hranu čelní masky.
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Otevření čelní masky

Pokud nelze otevřít čelní 
masku
Panel čelní masky je upevněn pomocí závěsů v 
horní části.

3.  Odřízněte nebo odbruste závěsy čelní 
masky na levé a pravé straně.

4. Sklopte kryt.
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Konstrukce kabiny

Konstrukce kabiny

Obrázek ukazuje profilu rámu kabiny. Všechny 
příčky rámu kabiny mohou být odříznuty 
pomocí vhodného nástroje. 
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Bezpečnostní výbava vozidla

Bezpečnostní 
výbava vozidla
Airbag

UPOZORNĚNÍ

Airbag obsahuje výbušné směsi.

Pokud je vybaveno airbagem na straně řidiče, 
je na volantu napsáno slovo AIRBAG. Strana 
spolujezdce není nikdy vybavena airbagem.

Pokud je klíček spínací skříňky v uzamčené 
poloze, nebo je vozidlo bez napájení, airbag je 
odpojen.

30
8 

62
5

Klíček spínací skříňky v uzamčené poloze.
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Bezpečnostní výbava vozidla

Předepínač 
bezpečnostního pásu

UPOZORNĚNÍ

Předepínač bezpečnostního pásu obsahuje 
výbušné směsi. 

Předepínač bezpečnostního pásu je na sedadle 
řidiče i spolujezdce. Pokud je vozidlo 
vybaveno airbagem, je vždy sedadlo řidiče 
vybaveno předepínačem bezpečnostního pásu.

Pokud je klíček spínací skříňky v uzamčené 
poloze, nebo je vozidlo bez napájení, je 
předepínač bezpečnostního pásu odpojen.

Předepínač bezpečnostního pásu je umístěn, 
jak je uvedeno na obrázku, ve dvou modelech 
sedadel vybavených předepínačem 
bezpečnostního pásu.

30
1 

34
0
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Přívod vzduchu k motoru

Přívod vzduchu k 
motoru
Přední sání vzduchu
Motor vozidla je možno zastavit pomocí 
nastříkání kysličníku uhelnatého do sání. Sání 
vzduchu je přístupné po otevření čelní masky 
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Přívod vzduchu k motoru

Vysoké sání vzduchu
U vozidel s vysokým sáním vzduchu je sání 
vzduchu přístupné za kabinou.
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Vzduchové pérování

Vzduchové 
pérování
Kabina se vzduchovým 
odpružením
U vozidel se vzduchovým odpružením kabiny 
může být vzduch vypuštěn ze vzduchového 
odpružení pro stabilizaci kabiny

UPOZORNĚNÍ

Riziko poranění sluchu. Po odříznutí hadice se 
ozve hlasitý hluk proudění vzduchu. 

Riziko přiskřípnutí při vypouštění odpružení 
kabiny.

Zadní odpružení kabiny
• Odřízněte hadici zadního vzduchového 

odpružení kabiny.
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Vzduchové pérování

Přední odpružení kabiny
• Odřízněte hadici předního vzduchového 

odpružení kabiny.
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Vzduchové pérování

Vzduchové pérování 
podvozku
Ovládací jednotka
U vozidel se vzduchovým pérováním 
podvozku se podvozek zvedá nebo spouští 
pomocí ovládací jednotky. Zvedání podvozku 
může být provedeno, pokud je tlak vzduchu ve 
vzduchojemech.

Aby bylo možno ovládat ovládací jednotku, 
klíček spínací skříňky musí být v poloze pro 
jízdu a musí být zapojeno napájení.

Ovládací jednotka je umístěna v boční části 
sedadla řidiče.

• Tlačítka výběru nápravy.

• Paměťová tlačítka

• Tlačítka pro změnu úrovně.

• Tlačítko pro obnovu normální výšky.

• Deaktivace

• Tlačítko zastavení

• Paměťová tlačítka

30
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Klíček spínací skříňky je v poloze pro jízdu.
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Vzduchové pérování

Vyberte nápravu
Stiskněte tlačítko pro nápravu, na které chcete 
změnit úroveň. Můžete také stisknout obě 
tlačítka a změnit obě nápravy najednou. Po 
vybrání nápravy se rozsvítí příslušná 
kontrolka.

Změna výšky
Podržením tlačítek nastavte požadovanou 
úroveň. Uvolněním tlačítka akci zrušíte.

Deaktivace
Návrat k normální jízdní výšce vozidla.

Tlačítko zastavení
Tlačítko Stop vždy ruší aktuální funkci. 
Stiskněte tlačítko Stop, pokud chcete akci 
zrušit, například vrátit na normální úroveň, 
když je něco v cestě.

Tlačítko Stop lze vždy použít k nouzovému 
zastavení, i když není ovládací jednotka 
aktivní.

Paměťová tlačítka
Pomocí naprogramování ovládací jednotky 
můžete uložit 4 paměti výšek.
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Zajištění kabiny

Zajištění kabiny
Podepřete každou stranu v zadní části, abyste 
zabránili poklesu kabiny.

Ukotvěte kabinu do rámu na obou stranách, 
abyste zabránili pohybu kabiny nahoru. 
Použijte držáky pod kabinou (jak je uvedeno na 
obrázku).

UPOZORNĚNÍ

Dávejte pozor na horký výfukový systém 
namontovaný na pravé straně vozidla.
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Nastavení volantu

Nastavení volantu
Nastavení pomocí tlačítka
Výšku a sklon nastavte takto:

Stiskněte tlačítko (1). Několik sekund je možné 
nastavit současně výšku a sklon. Pro zajištění 
nastavení stiskněte tlačítko (2) do polohy 
zajištění. Nastavení se také po několika 
sekundách zajistí automaticky.

Poznámka:
Funkce vyžaduje, aby ve vozidle zůstal 
stlačený vzduch.
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Nastavení sedadla

Nastavení sedadla
Možnosti nastavení sedadla závisí na typu 
sedadla. Na obrázku je znázorněn příklad.

Poznámka:
Ovládání pro rychlé spuštění sedadla spustí 
rychle sedadlo a vypustí vzduch ze systému. 
To znamená, že po použití této funkce nemůže 
být sedadlo nastaveno.

UPOZORNĚNÍ

Riziko poranění sluchu. Po odříznutí nebo 
odpojení hadice se ozve hlasitý hluk proudění 
vzduchu.

Rychlé spuštění sedadla a vyprázdnění 
vzduchu ze systému se může také objevit, 
pokud je uvolněna nebo odříznuta hadice v 
zadní části sedadla.

30
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Ovládání pro rychlé spuštění sedadla.
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Rozměry a hmotnosti kabiny

Rozměry a 
hmotnosti kabiny
Kabina váží až 1 320 kg!

Vnější rozměry od země se mohou lišit v 
závislosti na typu kabiny, výšky střechy, 
výběru odpružení, zatížení a nastavení.

Table 1: Rozměry (mm)
Min. Max. 

A 1 730 2 280

B 2 695 3 900

C 1 640 2 250

D 1 000 1 650
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