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Ennen lukemista
Huom!
Tarkista, että tämä on uusin Scanian tuotetietojulkaisu pelastuspalveluille. 
Uusin julkaisu löytyy osoitteesta:

www.scania.com.

Huom!
Scanian julkaisemat pelastuspalveluille tarkoitetut tuotetiedot kattavat P-, G-
, R- ja S-sarjan ajoneuvot, jotka on tilattu tavallisen tilausjärjestelmän kautta.

http://www.scania.com/products-services/trucks/safety-driver-support/emergency-services/
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Ajoneuvon nesteet

Ajoneuvon nesteet
VAROITUS!

Polttoaine saattaa olla 70 °C:n lämpötilassa 
polttoainesäiliössä, polttoaineputkissa ja polt-
toaineletkuissa.

Ajoneuvossa voi olla seuraavia nesteitä seuraa-
vissa määrin:

1. Jäähdytysneste: 80 litraa

2. Pesuneste: 16 litraa

3. Tehostinohjausvaihde

4. Moottoriöljy: 47 litraa

5. Vaihteistoöljy: 80 litraa

6. AdBlue1: 38-96 litraa. 

7. AdBlue1: 62-115 litraa

8. Akkuhappo

9. Polttoaine: Tilavuus näkyy ajoneuvon polt-
toainesäiliöistä.

1. AdBlue on urean ja veden liuos, jota lisätään katalysaatto-
rin yläpuolella pakokaasuihin SCR-moottoreissa. Tarkoitus 
on vähentää typpioksidien päästöjä.
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Sähköjärjestelmä

Sähköjärjestelmä
Akku
Akkulaatikon sijainti vaihtelee ajoneuvon 
varustelun mukaan. Kuvissa esitetään yleisim-
mät sijainnit (A ja B). Jos ajoneuvossa ei ole 
pääkatkaisinta, virransyöttö täytyy katkaista 
irrottamalla akkukytkennät.

TÄRKEÄÄ!

Akkulaatikossa (A) voi olla akut kahta eri pii-
riä varten. 

Vetoautot

Kuorma-auto
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Sähköjärjestelmä

Akkupääkatkaisin
Ajoneuvossa voi olla akkupääkatkaisin. 
Useimmissa ajoneuvoissa vain ajopiirturi ja 
hälytysjärjestelmä saavat virtaa, kun akkupää-
katkaisin on aktivoitu. 

Päällirakenne voi kuitenkin olla kytketty niin, 
että päällirakenteessa on virta, vaikka akkupää-
katkaisin on aktivoitu.

Jos akku on asennettu taakse, ajoneuvo on 
varustettu apukäynnistysliittimellä, jossa on 
virta, vaikka akkupääkatkaisin ei ole aktivoitu.

Akkupääkatkaisin voidaan aktivoida eri 
tavoilla riippuen ajoneuvon varustelusta. 
Akkupääkatkaisin voidaan aktivoida akkupää-
katkaisimen kahvalla, ulkoisella kahvalla tai 
kojetaulun kytkimellä.

Akkupääkatkaisimen ulkoinen 
kytkin
Ajoneuvoon voidaan asentaa akkupääkatkaisi-
men ulkoinen kytkin. Akkupääkatkaisimen 
ulkoinen kytkin on sijoitettu ohjaamon taakse 
vasemmalle puolelle.

Akkupääkatkaisimen kytkin 
kojetaulussa
Akkupääkatkaisimen kytkin sijaitsee kojetau-
lussa. 
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Sähköjärjestelmä

Johdinsarja
Kuvassa on esitetty suurimpien johdinsarjojen 
reititys ohjaamossa.

A – johdinsarja ohjaamon sisällä
B – johdinsarja hjaamon ulkopuolella
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Pääsy ajoneuvoon

Pääsy ajoneuvoon
Ovi
Ovi voidaan irrottaa ohjaamosta katkaisemalla 
sarana.

VAROITUS!

Ovi saattaa painaa 60 kg.

1. Avaa ohjaamon kulma, jotta pääset käsiksi 
saranaan.

2. Katkaise tai sahaa saranat, ovirajoitin ja 
johdinsarja.
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Pääsy ajoneuvoon

Tuulilasi ja ovi-ikkuna
Tuulilasi on laminoitu ja liimattu ohjaamora-
kenteeseen. Käytä esimerkiksi puukkosahaa 
tuulilasin sahaamiseen.

Ovi-ikkuna saattaa olla yksinkertaista tai lami-
noitua lasia. Käytä esimerkiksi hätävasaraa tai 
puukkosahaa ovi-ikkunan rikkomiseen.
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Ajoneuvon etuluukun avaus

Ajoneuvon 
etuluukun avaus
Lukittava etuluukku
Lukittava etuuukku voidaan avata ovipilarissa 
olevalla kahvalla. Ota kahvasta kiinni nuolen 
kohdalta ja vedä taaksepäin voimakkaasti. Jos 
etuluukku on jumissa, pyydä toista henkilöä 
samalla nykäisemään voimakkaasti etuluukun 
alareunasta.
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Ajoneuvon etuluukun avaus

Jos ajoneuvon etuluukkua 
ei voida avata
Ajoneuvon etuluukku on saranoitu yläosasta.

3.  Leikkaa tai sahaa saranat etuluukun 
vasemmalla ja oikealla puolella.

4. Taita luukku alas.
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Ohjaamorakenne

Ohjaamorakenne

Kuvassa on esitetty ohjaamorakenteen profiilit. 
Kaikki ohjaamorakenteen palkit voidaan kat-
kaista katkaisutyökalulla. 
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Ajoneuvon turvavarusteet

Ajoneuvon 
turvavarusteet
Turvatyyny

VAROITUS!

Turvatyyny sisältää räjähtäviä aineita.

Jos kuljettajan puolelle on asennettu turva-
tyyny, sen näkee ohjauspyörässä olevasta 
sanasta AIRBAG. Matkustajan puolella ei kos-
kaan ole turvatyynyä.

Kun ajoneuvon virta-avain on lukitusasen-
nossa, tai ajoneuvon virta on katkaistu koko-
naan, turvatyyny on passivoitu.

30
8 

62
5

Virta-avain on lukitusasennossa.
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Ajoneuvon turvavarusteet

Turvavyön esikiristin
VAROITUS!

Turvavyön esikiristin sisältää räjähtäviä 
aineita. 

Turvavyön esikiristin voi olla asennettu kuljet-
tajan istuimeen ja matkustajan istuimeen. Jos 
ajoneuvossa on turvatyyny, kuljettajan paikalla 
on aina turvavyön esikiristin.

Kun ajoneuvon virta-avain on lukitusasen-
nossa, tai ajoneuvon virta on katkaistu koko-
naan, turvavyön esikiristin on passivoitu.

Turvavyön esikiristin on sijoitettu kuvan 
mukaisesti kaksi-istuimisissa malleissa, joissa 
on turvavyön esikiristimet.

30
1 

34
0
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Moottorin ilmanotto

Moottorin ilmanotto
Etuosan ilmanotto
Moottori voidaan sammuttaa suihkuttamalla 
hiilidioksidia ilmanottoon. Ilmanottoon pääs-
tään käsiksi avaamalla etuluukku. 
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Moottorin ilmanotto

Korkea ilmanotto
Jos ajoneuvossa on korkealle sijoitettu 
ilmanotto, siihen voidaan päästä käsiksi ohjaa-
mon takaa.
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Ilmajousitus

Ilmajousitus
Ilmajousitettu ohjaamo
Jos ajoneuvon ohjaamo on ilmajousitettu, ilma 
voidaan vapauttaa ilmajousista ohjaamon 
vakauttamiseksi

VAROITUS!

Kuulovaurion vaara. Voimakas ääni ilman 
poistuessa leikatusta letkusta. 

Loukkaantumisvaara, jos ohjaamon tuenta tyh-
jennetään.

Ohjaamon takaosan jousitus
• Katkaise ilmaletku, joka menee ohjaamon 

takaosan jousitukselle.
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Ilmajousitus

Ohjaamon etuosan jousitus
• Katkaise ilmaletku, joka menee ohjaamon 

etuosan jousitukselle.
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Ilmajousitus

Ilmajousitettu alusta
Käyttöyksikkö
Ilmajousitetulla alustalla varustettua ajoneuvoa 
nostetaan ja lasketaan käyttöyksiköllä. Alustaa 
voidaan nostaa niin kauan kuin järjestelmän 
paineilmasäiliöissä on painetta.

Käyttöyksikkö voi toimia vain, kun virta-avain 
on ajoasennossa ja ajoneuvon virta on kytketty.

Käyttöyksikkö sijaitsee kuljettajan istuimen 
sivulla.

• Akselivalintapainikkeet.

• Muistipainikkeet

• Tasonmuutospainikkeet.

• Normaalitason palautuspainike.

• Passivointi

• Pysäytyspainike

• Muistipainikkeet
30

8 
84

5

Virta-avain on ajoasennossa.
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Ilmajousitus

Akselin valinta
Paina sen akselin painiketta, jonka tasoa haluat 
muuttaa. Voit myös painaa molempia painik-
keita, jos haluat säätää molempia akseleita ker-
ralla. Kun olet valinnut akselin, vastaava 
merkkivalo syttyy.

Tason muuttaminen
Tee nosto tai lasku halutulle tasolle pitämällä 
painikkeita painettuina. Voit perua toiminnon 
vapauttamalla painikkeen.

Passivointi
Paluu normaalille ajotasolle.

Pysäytyspainike
Pysäytyspainike peruu aina nykyisen toimin-
non. Paina pysäytyspainiketta, jos haluat perua 
toiminnon esim. palataksesi normaalille 
tasolle, jos jokin on tiellä.

Pysäytyspainiketta voidaan aina käyttää hätä-
pysäytykseen, vaikka käyttöyksikkö ei ole 
aktiivinen.

Muistipainikkeet
Tallenna neljä muistitasoa ohjelmoimalla ne 
käyttöyksikön avulla.
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Ohjaamon varmistus

Ohjaamon 
varmistus
Tuet ohjaamon takaosan kummallakin puolella 
estävät ohjaamoa putoamasta alas.

Ohjaamon ankkurointi runkoon molemmilla 
puolilla estää ohjaamoa siirtymästä ylöspäin. 
Tähän voidaan käyttää ohjaamon alla olevia 
kiinnikkeitä (kuvan mukaisesti).

VAROITUS!

Varo kuumaa pakoputkistoa ajoneuvon 
oikealla puolella.
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Ohjauspyörän säätö

Ohjauspyörän 
säätö
Säätö painikkeella
Korkeuden ja kallistuksen säätö:

Paina painiketta (1). Ohjauspyörän korkeus ja 
kallistus on säädettävissä muutaman sekunnin 
ajan. Lukitse säätö painamalla painike (2) 
lukittuun asentoon. Säädöt lukittuvat myös 
automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.

Huom!
Toimintoa varten ajoneuvossa on oltava pai-
neilmaa.
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Istuimen säätö

Istuimen säätö
Istuimen säätömahdollisuudet riippuvat istui-
men tyypistä. Kuvassa on esitetty esimerkki.

Huom!
Istuimen pikalaskupainike laskee istuinta 
nopeasti ja tyhjentää ilman järjestelmästä. 
Istuinta ei välttämättä voida säätää enää, kun 
painiketta on käytetty.

VAROITUS!

Kuulovaurion vaara. Voimakas melu ilman 
poistuessa leikatusta tai irrotetusta letkusta.

Istuimen pikalasku ja ilman tyhjeneminen jär-
jestelmästä voi tapahtua myös siten, että 
ilmaletku istuimen takaosassa irrotetaan tai 
katkaistaan.

30
4 

44
8

30
4 

44
9

Istuimen pikalaskupainike.
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Ohjaamon mitat ja paino

Ohjaamon mitat ja 
paino
Ohjaamo saattaa painaa jopa 1 320 kg!

Ulkoiset mitat maasta laskettuna saattavat 
vaihdella ohjaamotyypin, katon korkeuden, 
jousitusmenetelmän, kuorman ja säätöjen 
mukaisesti.

Table 1: Mitat (mm)
Min. Maks. 

A 1 730 2 280

B 2 695 3 900

C 1 640 2 250

D 1 000 1 650
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