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Alvorens te gaan lezen
N.B.:
Controleer of dit de nieuwste uitgave is van de Scania productinformatie 
voor hulpdiensten. De nieuwste uitgave vindt u op:

www.scania.com.

N.B.:
De informatie in de Scania productinformatie voor hulpdiensten geldt voor 
voertuigen in de P-, G- en R-serie die zijn besteld via het standaard bestelsy-
steem.

http://www.scania.com/products-services/trucks/safety-driver-support/emergency-services/
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Vloeistoffen in het voertuig

Vloeistoffen in het 
voertuig

WAARSCHUWING!

De brandstof in de brandstoftank, brandstoflei-
dingen en brandstofslangen kan een tempera-
tuur van 70 °C bereiken!

De volgende vloeistoffen en hoeveelheden zijn 
aanwezig in het voertuig:

1. Koelvloeistof: 80 liter

2. Sproeiervloeistof: 16 liter

3. Stuurbekrachtiging

4. Motorolie: 47 liter

5. Versnellingsbakolie: 80 liter

6. AdBlue1: 38-96 liter. 

7. AdBlue1: 62-115 liter

8. Accuzuur

9. Brandstof: De hoeveelheid staat aangege-
ven op de brandstoftanks van het voertuig.

1. AdBlue is een oplossing van ureum en water dat wordt 
toegevoegd aan de uitlaatgassen vóór de katalysator in 
SCR-motoren. Het doel is het verminderen van de uitstoot 
van stikstofoxiden.
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Elektrisch systeem

Elektrisch systeem
Accu
De positie van de accubak varieert afhankelijk 
van de voertuiguitrusting. De afbeeldingen 
tonen de meest voorkomende posities (A en B). 
Als het voertuig niet beschikt over een hoofd-
schakelaar, moet de accu worden ontkoppeld 
zodat er geen voedingsspanning aanwezig is.

BELANGRIJK!

Accubak (A) kan accu 's voor twee afzonder-
lijke circuits bevatten. 

Trekkers

Vrachtwagen
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Elektrisch systeem

Accuhoofdschakelaar
Het voertuig kan zijn uitgerust met een hoofd-
schakelaar. Bij de meeste voertuigen worden 
alleen de tachograaf en het voertuigalarm voor-
zien van spanning wanneer de hoofdschakelaar 
wordt geactiveerd. 

Afhankelijk van de aansluiting van de voer-
tuigcarrosserie kan er spanning staan op de car-
rosserie (ook al is de hoofdschakelaar 
geactiveerd).

Voertuigen met een accu aan de achterzijde 
zijn uitgerust met een aansluiting voor de start-
hulp waar spanning op staat ook al is de hoofd-
schakelaar niet geactiveerd.

De hoofdschakelaar kan op verschillende 
manieren worden geactiveerd afhankelijk van 
de voertuigconfiguratie. De hoofdschakelaar 
kan worden geactiveerd met behulp van de 
hendel van de hoofdschakelaar, een externe 
schakelaar of een schakelaar in het instrumen-
tenpaneel.

Externe schakelaar voor 
accuhoofdschakelaar
Het voertuig kan zijn uitgerust met een uitwen-
dige accuhoofdschakelaar. De externe schake-
laar voor de accuhoofdschakelaar is 
aangebracht achter de voertuigcabine aan de 
linkerzijde.

Schakelaar voor 
accuhoofdschakelaar in 
instrumentenpaneel
De veiligheidsschakelaar voor de accuhoofd-
schakelaar bevindt zich op het instrumentenpa-
neel. 
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Elektrisch systeem

Kabelboom
De afbeelding toont de route in de cabine van 
de grootste draadbundels.

A - Kabelboom in de cabine
B - Kabelboom aan de buitenzijde van de cabine
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Het voertuig binnengaan

Het voertuig 
binnengaan
Portier
Het portier kan worden verwijderd van de 
cabine door het scharnier los te maken.

WAARSCHUWING!

Het portier kan tot 60 kg wegen!

1. Open het cabinehoekstuk om toegang tot 
het scharnier te verkrijgen.

2. Snijd of zaag de scharnieren, portiervanger 
en kabelboom door.
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Het voertuig binnengaan

Voorruit en portierruit
De voorruit is op de cabinestructuur gelami-
neerd en gelijmd. Gebruik bijvoorbeeld een tij-
gerzaag om de voorruit door te zagen.

De portierruit kan bestaan uit enkel of gelami-
neerd glas. Gebruik bijvoorbeeld een noodha-
mer om de portierruit in te slaan.
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Frontluik van voertuig openen

Frontluik van 
voertuig openen
Vergrendelbaar frontluik
Als het frontluik vergrendeld kan worden, kan 
het worden geopend met een handgreep in de 
portierstijl. Pak de handgreep beet op de plaats 
van de pijl en trek deze krachtig naar boven. 
Als het frontluik vastzit, vraag dan iemand om 
tegelijkertijd de onderrand van het frontluik 
krachtig omhoog te trekken.
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Frontluik van voertuig openen

Als het frontluik van het 
voertuig niet kan worden 
geopend
Het frontluik van het voertuig is bevestigd via 
een scharnier in het bovenste deel.

3.  Snijd of zaag de scharnieren door aan de 
linker- en rechterzijde van het frontluik.

4. Klap het luik omlaag.
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Cabineopbouw

Cabineopbouw

De afbeelding toont uit welke profielen het 
cabinechassis bestaat. Alle cabinelangsliggers 
kunnen worden doorgesneden met behulp van 
een snijgereedschap. 
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Veiligheidsuitrusting voertuig

Veiligheidsuitrustin
g voertuig
Airbag

WAARSCHUWING!

De airbag bevat explosieve stoffen!

Als het voertuig is uitgerust met een airbag aan 
de bestuurderszijde, dan wordt dit aangegeven 
door de tekst AIRBAG op het stuurwiel. Aan de 
passagierszijde is nooit een airbag aangebracht.

Als de contactsleutel in de vergrendelde stand 
staat of als er geen voertuigspanning aanwezig 
is, dan is de airbag gedeactiveerd.

30
8 

62
5

De contactsleutel staat in de vergrendelde 
stand.
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Veiligheidsuitrusting voertuig

Gordelspanner
WAARSCHUWING!

De gordelspanner bevat explosieve stoffen! 

De gordelspanner is aangebracht op de bestuur-
dersstoel en de passagiersstoel. Als het voer-
tuig is uitgerust met een airbag, is er altijd een 
gordelspanner aanwezig op de bestuurders-
stoel.

Als de contactsleutel in de vergrendelde stand 
staat of als er geen voertuigspanning aanwezig 
is, dan is de gordelspanner gedeactiveerd.

De gordelspanner is aangebracht op de twee 
stoelmodellen (zie de afbeelding) die zijn uit-
gerust met een gordelspanner.

30
1 

34
0
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Motorluchtinlaat

Motorluchtinlaat
Voorste luchtinlaat
De motor van het voertuig kan worden gestopt 
door kooldioxide in de luchtinlaat te spuiten. 
De luchtinlaat is toegankelijk met het frontluik 
geopend. 
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Motorluchtinlaat

Hoge luchtinlaat
Bij een voertuig met een hoge luchtinlaat is de 
luchtinlaat toegankelijk vanaf de achterzijde 
van de cabine.
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Luchtvering

Luchtvering
Cabine met luchtvering
Bij een voertuig met een cabine met luchtve-
ring kan de lucht uit de luchtvering worden 
afgelaten om de cabine te stabiliseren.

WAARSCHUWING!

Kans op gehoorbeschadiging! Er is een hard 
geluid hoorbaar wanneer de lucht uit de door-
gesneden slang ontsnapt. 

Risico op letsel wanneer de cabine-ophanging 
wordt geleegd.

Achterste cabine-ophanging
• Snijd de luchtslang naar de achterste cabine-

ophanging door.
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Luchtvering

Voorste cabine-ophanging
• Snijd de luchtslang naar de voorste cabine-

ophanging door.
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Luchtvering

Chassis met luchtvering
Bedieningseenheid
Een voertuig met een chassis met luchtvering 
wordt omhoog en omlaag gebracht met behulp 
van een bedieningseenheid. Het omhoog bren-
gen van het chassis kan worden uitgevoerd zo 
lang er druk in de persluchtketels van het sys-
teem aanwezig is.

Voor een correcte werking van de bediening-
seenheid moet de contactsleutel in de rijstand 
staan en moet de voertuigspanning zijn aange-
sloten.

De bedieningseenheid is aangebracht aan de 
zijkant van de bestuurdersstoel.

• Askeuzeknoppen.

• Geheugenknoppen

• Toetsen voor wijzigen rijhoogte.

• Toets voor terug brengen naar normale rij-
hoogte.

• Uitschakelen

• Stopknop

• Geheugenknoppen

30
8 

84
5

De contactsleutel staat in de rijstand.
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Luchtvering

As selecteren
Druk op de knop voor de as waarvan u de rij-
hoogte wilt wijzigen. U kunt ook beide knop-
pen indrukken om beide assen gelijktijdig te 
wijzigen. Wanneer u een as hebt gekozen, gaat 
de bijbehorende controlelamp branden.

De rijhoogte wijzigen
Houd de knoppen ingedrukt om naar de 
gewenste rijhoogte te verhogen of te verlagen. 
Laat de knop los om de functie te onderbreken.

Uitschakelen
Terugkeren naar normale rijhoogte

Stopknop
De stopknop onderbreekt altijd de actuele func-
tie. Druk op de stopknop indien u wenst te 
onderbreken, d.w.z. wanneer u wilt terugkeren 
naar de normale rijhoogte indien er iets in de 
weg staat.

De stopknop kan altijd worden gebruikt in een 
noodstop, zelfs indien de bedieningseenheid 
niet actief is.

Geheugenknoppen
Vier geheugenniveaus opslaan door deze te 
programmeren met behulp van de bediening-
seenheid.
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Beveiliging van cabine

Beveiliging van 
cabine
Steunen aan iedere zijde aan de achterzijde van 
de cabine voorkomen dat de cabine naar bene-
den valt.

Door de cabine aan beide zijden te verankeren 
in het frame wordt voorkomen dat deze naar 
boven beweegt. Er wordt gebruik gemaakt van 
de steunen onder de cabine (zie de afbeelding).

WAARSCHUWING!

Let op: Het uitlaatsysteem aan de rechterzijde 
van het voertuig kan heet zijn!
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Stuurwiel afstellen

Stuurwiel afstellen
Afstellen met behulp van 
knop
Ga als volgt te werk om de hoogte en de hel-
lingshoek af te stellen:

Druk op knop (1). Gedurende enkele seconden 
kunt u de hoogte en de hellingshoek afstellen. 
Druk de knop (2) in de vergrendelde stand om 
de instelling te vergrendelen. De instellingen 
worden tevens na enkele seconden automatisch 
vergrendeld.

N.B.:
De functie vereist dat er perslucht aanwezig is 
in het voertuig.
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Stoel afstellen

Stoel afstellen
De mogelijkheid voor het afstellen van de stoel 
hangt af van het stoeltype. De afbeelding toont 
een voorbeeld.

N.B.:
Via de regeling voor het snel laten zakken van 
de stoel kan de stoel snel zakken en wordt lucht 
uit het systeem afgelaten. Dit kan betekenen 
dat de stoel niet kan worden afgesteld nadat de 
regeling is gebruikt.

WAARSCHUWING!

Kans op gehoorbeschadiging! Er is een hard 
geluid hoorbaar wanneer de lucht uit de door-
gesneden of ontkoppelde slang ontsnapt.

Het snel laten zakken van de stoel en lucht 
aflaten uit het systeem kan tevens voorkomen 
als de luchtslang aan de achterzijde van de 
stoel wordt losgemaakt of doorgesneden.

30
4 

44
8

30
4 

44
9

Regeling voor het snel laten zakken van de 
stoel.
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Cabine-afmetingen en -gewicht

Cabine-afmetingen 
en -gewicht
De cabine kan tot 1.320 kg wegen!

De buitenafmetingen vanaf de bodem variëren 
afhankelijk van het cabinetype, de dakhoogte, 
de ophangingskeuze, de belading en de instel-
lingen.

Table 1: Afmetingen (mm)
Min. Max. 

A 1.730 2.280

B 2.695 3.900

C 1.640 2.250

D 1.000 1.650


	Productinformatie voor hulpdiensten
	Alvorens te gaan lezen
	Vloeistoffen in het voertuig
	Elektrisch systeem
	Accu
	Accuhoofdschakelaar
	Externe schakelaar voor accuhoofdschakelaar
	Schakelaar voor accuhoofdschakelaar in instrumentenpaneel

	Kabelboom

	Het voertuig binnengaan
	Portier
	Voorruit en portierruit

	Frontluik van voertuig openen
	Vergrendelbaar frontluik
	Als het frontluik van het voertuig niet kan worden geopend

	Cabineopbouw
	Veiligheidsuitrustin g voertuig
	Airbag
	Gordelspanner

	Motorluchtinlaat
	Voorste luchtinlaat
	Hoge luchtinlaat

	Luchtvering
	Cabine met luchtvering
	Achterste cabine-ophanging
	Voorste cabine-ophanging

	Chassis met luchtvering
	Bedieningseenheid


	Beveiliging van cabine
	Stuurwiel afstellen
	Afstellen met behulp van knop

	Stoel afstellen
	Cabine-afmetingen en -gewicht


