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Zanim przeczytasz
Uwaga:
Sprawdź, czy to jest najnowsze wydanie Informacji o produkcie Scania dla 
służb ratowniczych. Najnowsze wydanie można znaleźć na stronie
www.scania.com.

Uwaga:
Informacje zawarte w publikacji Informacje o produkcie Scania dla służb 
ratowniczych dotyczą pojazdów serii P, G, R i S, które zostały zamówione za 
pośrednictwem zwykłego systemu zamówień.

http://www.scania.com/products-services/trucks/safety-driver-support/emergency-services/
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Płyny w pojeździe

Płyny w pojeździe
OSTRZEŻENIE!

Paliwo w zbiorniku paliwa oraz sztywne i gięt-
kie przewody paliwowe mogą mieć tempera-
turę 70 °C.

W pojeździe można znaleźć następujące płyny 
w poniższych objętościach:

1. Płyn chłodzący: 80 l

2. Płyn do spryskiwacza szyb: 16 l

3. Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem

4. Olej silnikowy: 47 l

5. Olej przekładniowy: 80 l

6. AdBlue1: 38–96 l 

7. AdBlue1: 62–115 l

8. Kwas akumulatorowy

9. Paliwo: Objętość jest podana na zbiorni-
kach paliwa pojazdu.

1. AdBlue jest roztworem mocznika i wody dodawanym do 
spalin przed katalizatorem w silnikach z układem SCR. Ma 
to na celu zmniejszenie emisji tlenków azotu.
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Układ elektryczny

Układ elektryczny
Akumulator
Położenie skrzyni akumulatora różni się zależ-
nie od wyposażenia pojazdu. Na rysunkach 
przedstawiono najczęstsze położenia (A i B). 
Jeśli pojazd nie ma głównego wyłącznika zasi-
lania, akumulator musi zostać odłączony w 
celu odcięcia zasilania.

WAŻNE!

Skrzynia akumulatora (A) mieści akumulatory 
dwóch oddzielnych obwodów. 

Ciągniki siodłowe

Samochód ciężarowy
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Układ elektryczny

Główny wyłącznik 
zasilania
Pojazd może być wyposażony w główny 
wyłącznik zasilania. W większości pojazdów 
jedynie tachograf i alarm pojazdu są zasilane, 
gdy główny wyłącznik zasilania jest włączony. 

Zależnie od tego, jak podłączone jest nadwozie 
pojazdu, nadwozie może być zasilane nawet 
wówczas, gdy główny wyłącznik zasilania jest 
włączony.

Pojazdy z akumulatorem z tyłu są wyposażone 
w gniazdo do podłączenia przewodów rozru-
chowych, które jest zasilane nawet wówczas, 
gdy główny wyłącznik zasilania jest w położe-
niu wyłączenia.

Główny wyłącznik zasilania można włączyć na 
różne sposoby, zależnie od konfiguracji 
pojazdu. Na przykład za pomocą dźwigienki, 
przełącznika zewnętrznego lub przełącznika na 
tablicy rozdzielczej.

Przełącznik zewnętrzny głównego 
wyłącznika zasilania
Pojazd może być wyposażony w przełącznik 
zewnętrzny głównego wyłącznika zasilania. 
Przełącznik zewnętrzny znajduje się za kabiną 
pojazdu z lewej strony.

Przełącznik głównego wyłącznika 
zasilania na tablicy rozdzielczej
Przełącznik głównego wyłącznika akumulatora 
znajduje się na tablicy rozdzielczej. 
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Układ elektryczny

Wiązka przewodów
Rysunek pokazuje przebieg największych wią-
zek przewodów w kabinie.

A – wiązka przewodów wewnątrz kabiny
B – wiązka przewodów na zewnątrz kabiny
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Wejścia do pojazdu

Wejścia do pojazdu
Drzwi
Drzwi można wymontować z kabiny, przecina-
jąc zawiasy.

OSTRZEŻENIE!

Drzwi mogą ważyć do 60 kg.

1. Otwórz narożnik kabiny, aby uzyskać 
dostęp do zawiasu.

2. Przetnij lub przepiłuj zawiasy, ogranicznik 
drzwi i wiązkę przewodów.
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Wejścia do pojazdu

Szyba przednia i szyba 
drzwi
Szyba przednia jest laminowana i przyklejona 
do struktury kabiny. Do przecięcia szyby 
przedniej użyj np. piły szablastej.

Szyba drzwi może składać się z pojedynczego 
lub laminowanego szkła. Do rozbicia szyby 
drzwi użyj np. młotka lub piły szablastej.
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Otwieranie atrapy przedniej pojazdu

Otwieranie atrapy 
przedniej pojazdu
Zamykana atrapa 
przednia
Zamykaną atrapę przednią można otworzyć za 
pomocą uchwytu na słupku drzwi. Chwyć 
uchwyt w miejscu oznaczonym strzałką i 
pociągnij mocno do tyłu. Jeśli atrapa przednia 
zacina się, poproś drugą osobę, aby w tym 
samym czasie ciągnęła mocno do góry jej 
dolną krawędź.
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Otwieranie atrapy przedniej pojazdu

Jeśli atrapy przedniej 
pojazdu nie można 
otworzyć
Atrapa przednia pojazdu jest zamocowana 
zawiasem w górnej części.

3.  Przetnij lub przepiłuj zawiasy z lewej i pra-
wej strony atrapy.

4. Otwórz klapę.
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Struktura kabiny

Struktura kabiny

Rysunek pokazuje, jakie profile zawiera rama 
kabiny. Wszystkie elementy ramy kabiny 
można przeciąć narzędziem tnącym. 
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Wyposażenie bezpieczeństwa pojazdu

Wyposażenie 
bezpieczeństwa 
pojazdu
Poduszka powietrzna

OSTRZEŻENIE!

Poduszka powietrzna zawiera materiały wybu-
chowe.

Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę 
powietrzną po stronie kierowcy, informuje o 
tym napis AIRBAG na kierownicy. Po stronie 
pasażera nie ma poduszki powietrznej.

Gdy kluczyk zapłonu pojazdu znajduje się w 
położeniu zablokowania lub nie ma zasilania 
pojazdu, poduszka powietrzna jest odłączona.

30
8 

62
5

Kluczyk zapłonu jest w położeniu zablokowa-
nia.
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Wyposażenie bezpieczeństwa pojazdu

Napinacz pasa 
bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

Napinacz pasa bezpieczeństwa zawiera mate-
riały wybuchowe. 

Napinacz pasa bezpieczeństwa znajduje się w 
fotelu kierowcy oraz fotelu pasażera. Jeśli 
pojazd jest wyposażony w poduszkę 
powietrzną, zawsze montowany jest napinacz 
pasa bezpieczeństwa kierowcy.

Gdy kluczyk zapłonu pojazdu znajduje się w 
położeniu zablokowania lub nie ma zasilania 
pojazdu, napinacz pasa bezpieczeństwa jest 
odłączony.

Napinacz pasa bezpieczeństwa jest umiesz-
czony w sposób pokazany na rysunku w mode-
lach z dwoma siedzeniami wyposażonych w 
napinacze pasów bezpieczeństwa.

30
1 

34
0
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Wlot powietrza do silnika

Wlot powietrza do 
silnika
Wlot powietrza z przodu
Silnik pojazdu można zatrzymać, rozpylając 
dwutlenek węgla do wlotu powietrza. Dostęp 
do wlotu powietrza można uzyskać przy otwar-
tej atrapie przedniej. 
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Wlot powietrza do silnika

Wysoki wlot powietrza
W pojazdach z wysokim wlotem powietrza 
dostęp do wlotu powietrza można uzyskać zza 
kabiny.
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Zawieszenie pneumatyczne

Zawieszenie 
pneumatyczne
Zawieszenie 
pneumatyczne kabiny
W pojazdach z kabiną z zawieszeniem pneu-
matycznym można spuścić powietrze z zawie-
szenia kabiny w celu jej ustabilizowania.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko uszkodzenia słuchu. Gdy powietrze 
wydostaje się z przeciętego przewodu, słychać 
głośny hałas. 
Ryzyko odniesienia obrażeń podczas opróżnia-
nia obwodu zawieszenia kabiny.

Zawieszenie tylne kabiny
• Przetnij przewód giętki powietrza prowa-

dzący do zawieszenia tylnego kabiny.



00:01-08 Wydanie 1 © Scania CV AB 2016 18 (24)

Zawieszenie pneumatyczne

Zawieszenie przednie kabiny
• Przetnij przewód giętki powietrza prowa-

dzący do zawieszenia przedniego kabiny.
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Zawieszenie pneumatyczne

Podwozie z zawieszeniem 
pneumatycznym
Panel sterowania
Pojazd z podwoziem z zawieszeniem pneuma-
tycznym jest podnoszony i opuszczany za 
pomocą panelu sterowania. Podnoszenie pod-
wozia jest możliwe, o ile w zbiornikach sprę-
żonego powietrza układu jest ciśnienie.

Aby panel sterowania działał, kluczyk zapłonu 
musi być w położeniu jazdy, a zasilanie 
pojazdu musi być podłączone.

Panel sterowania znajduje się z boku obok sie-
dzenia kierowcy.

• Przycisk wyboru osi.

• Przyciski pamięci

• Przyciski zmiany poziomu.

• Przycisk przywracania normalnego 
poziomu.

• Wyłączenie

• Przycisk Stop

• Przyciski pamięci

30
8 

84
5

Kluczyk zapłonu jest w położeniu jazdy.
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Zawieszenie pneumatyczne

Wybór osi
Naciśnij przycisk dla osi, której poziom zamie-
rzasz zmienić. Możesz jednocześnie nacisnąć 
oba przyciski, aby zmienić poziomy obu osi. 
Gdy zostanie wybrana oś, zapala się odpowied-
nia lampka kontrolna.

Zmiana poziomu
Przytrzymaj przyciski, aby ponieść lub obniżyć 
oś do wymaganego poziomu. Zwolnij przycisk, 
aby anulować.

Wyłączenie
Powrót do normalnego poziomu podwozia.

Przycisk Stop
Przycisk Stop zawsze powoduje anulowanie 
aktualnej funkcji. Naciśnij przycisk Stop, aby 
anulować np. funkcję powrotu do normalnego 
poziomu podwozia, jeżeli jest obecna jakaś 
przeszkoda.

Przycisku Stop można zawsze użyć do zatrzy-
mania awaryjnego, nawet jeżeli panel sterowa-
nia nie jest aktywny.

Przyciski pamięci
Istnieje możliwość zapisania w pamięci czte-
rech poziomów, programując je za pomocą 
panelu sterowania.
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Bezpieczeństwo kabiny

Bezpieczeństwo 
kabiny
Podpory z każdej strony z tyłu kabiny zapobie-
gają opadnięciu kabiny.

Zaczepienie kabiny do ramy z obu stron zapo-
biega ruchowi w górę. Wykorzystywane są 
wsporniki pod kabiną (patrz rysunek).

OSTRZEŻENIE!

Uważaj na gorące elementy układu wydecho-
wego zamontowane po prawej stronie pojazdu.
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Regulacja kierownicy

Regulacja 
kierownicy
Regulacja za pomocą 
przycisku
Aby ustawić położenie kierownicy, postępuj 
następująco:

Wciśnij przycisk (1). Przez kilka sekund 
można dokonywać regulacji. Wciśnij przycisk 
(2) do pozycji zablokowania, aby zablokować 
ustawienia. Po kilku sekundach ustawienia są 
blokowane automatycznie.

Uwaga:
W celu działania funkcji obwód sprężonego 
powietrza musi być napełniony.
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Regulacja siedzenia

Regulacja 
siedzenia
Możliwość regulacji siedzenia zależy od typu 
siedzenia. Na rysunku pokazano przykład.

Uwaga:
Przełącznik szybkiego opuszczania siedzenia 
opuszcza siedzenie szybko i opróżnia układ z 
powietrza. Może to oznaczać, że siedzenia nie 
będzie można regulować po użyciu tego prze-
łącznika.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko uszkodzenia słuchu. Gdy powietrze 
wydostaje się z przeciętego lub odłączonego 
przewodu, słychać głośny hałas.

Szybkie opuszczenie siedzenia i opróżnienie 
układu z powietrza może również nastąpić, 
jeśli przewód powietrza z tyłu siedzenia zosta-
nie poluzowany lub przecięty.

30
4 

44
8
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9

Przełącznik szybkiego opuszczania siedzenia.
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Wymiary i masa kabiny

Wymiary i masa 
kabiny
Kabina może ważyć do 1320 kg!

Wymiary zewnętrzne liczone od podłoża róż-
nią się w zależności od typu kabiny, wysokości 
dachu, wyboru zawieszenia, obciążenia i usta-
wień.

Table 1: Wymiary (mm)
Min. Maks. 

A 1730 2280

B 2695 3900

C 1640 2250

D 1000 1650
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