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Antes de começar a ler
Nota:
Verifique se esta é a edição mais nova quanto à informação do produto Sca-
nia para serviços de emergência. A edição mais recente pode ser encontrada 
em:

www.scania.com.

Nota:
As informações do produto Scania para serviços de emergência são aplicá-
veis a veículos das séries P, G, R e S que foram encomendados pelo sistema 
de pedidos comum.

http://www.scania.com/products-services/trucks/safety-driver-support/emergency-services/
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Fluidos no veículo

Fluidos no veículo
ADVERTÊNCIA!

O combustível no tanque, nos tubos e nas man-
gueiras de combustível pode atingir a tempera-
tura de 70 °C.

Os seguintes fluidos e capacidades se encon-
tram no veículo:

1. Líquido de arrefecimento: 80 litros

2. Líquido do lavador: 16 litros

3. Caixa de direção

4. Óleo do motor: 47 litros

5. Óleo da transmissão: 80 litros

6. AdBlue1: 38-96 litros. 

7. AdBlue1: 62-115 litros

8. Ácido da bateria

9. Combustível: A capacidade está indicada 
nos tanques de combustível do veículo.

1. AdBlue é uma solução de ureia e água que é adicionada aos 
gases de escape contra o fluxo do catalisador nos motores 
SCR. O objetivo é reduzir a emissão de óxido de nitrogê-
nio.
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Sistema elétrico

Sistema elétrico
Bateria
A posição da caixa de baterias varia conforme 
o equipamento do veículo. As ilustrações mos-
tram as posições comuns (A e B). Se o veículo 
não tiver uma chave geral da bateria, a bateria 
deverá ser desconectada para remover o forne-
cimento de força.

IMPORTANTE!

A caixa da baterias (A) pode conter baterias 
para dois circuitos separados. 

Caminhões trator

Caminhão
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Sistema elétrico

Chave geral da bateria
O veículo pode estar equipado com uma chave 
geral da bateria. Na maioria dos veículos, ape-
nas o tacógrafo e o alarme do veículo são for-
necidos com força quando a chave geral da 
bateria é ativada. 

Conforme como a carroceria do veículo está 
conectada, a carroceria pode estar ativa até 
mesmo quando a chave geral da bateria está 
ativada.

Os veículos com baterias na traseira são equi-
pados com uma tomada de partida auxiliar que 
permanece energizada mesmo quando a chave 
geral da bateria não está ativada.

A chave geral da bateria pode ser ativada de 
diferentes maneiras dependendo da configura-
ção do veículo. A chave geral da bateria pode 
ser ativada com a alavanca da chave geral da 
bateria, um interruptor externo ou um interrup-
tor no painel de instrumentos.

Interruptor externo para chave 
geral da bateria
O veículo pode estar equipado com um inter-
ruptor externo para a chave geral da bateria. O 
interruptor externo para a chave geral da bate-
ria está posicionado atrás da cabina do veículo 
no lado esquerdo.

Interruptor para chave geral da 
bateria no painel de instrumentos
O interruptor da chave geral da bateria se 
encontra no painel de instrumentos. 
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Sistema elétrico

Chicote de cabos
A ilustração indica o posicionamento na cabina 
dos maiores chicotes de cabos.

A - Chicote de cabos dentro da cabina
B - Chicote de cabos do lado de fora da cabina
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Como entrar no veículo

Como entrar no 
veículo
Porta
A porta pode ser removida da cabina por meio 
do corte da dobradiça.

ADVERTÊNCIA!

A porta pode pesar até 60 kg.

1. Abra o canto da cabina para acessar a 
dobradiça.

2. Corte ou serre as dobradiças, o limitador da 
porta e o chicote de cabos.
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Como entrar no veículo

Para-brisa e janela da 
porta
O para-brisa é laminado e colado na estrutura 
da cabina. Use uma serra sabre, por exemplo, 
para serrar o para-brisa.

A janela da porta pode ser formada por um 
vidro simples ou laminado. Use um martelo de 
emergência ou uma serra TigerSaw, por exem-
plo, para estilhaçar a janela da porta.
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Como abrir o painel da grade frontal do veículo

Como abrir o painel 
da grade frontal do 
veículo
Painel da grade frontal 
bloqueável
Se o painel da grade frontal for do tipo bloque-
ável, ele pode ser aberto com o uso de uma ala-
vanca na coluna da porta. Segure a alavanca na 
seta e puxe-a para trás com força. Se o painel 
da grade frontal estiver emperrado, peça a uma 
outra pessoa puxá-lo para cima com força na 
borda inferior do painel ao mesmo tempo.
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Como abrir o painel da grade frontal do veículo

Se não for possível abrir o 
painel da grade frontal do 
veículo
O painel da grade frontal do veículo está fixado 
por uma dobradiça na parte superior.

3.  Corte ou serre as dobradiças nos lados 
direito e esquerdo do painel.

4. Dobre a tampa para baixo.
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Estrutura da cabina

Estrutura da cabina

A ilustração exibe quais perfis a estrutura da 
cabina compreende. Todos os membros na 
estrutura da cabina podem ser cortados com um 
retorneador! 
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Equipamento de segurança do veículo

Equipamento de 
segurança do 
veículo
Airbag

ADVERTÊNCIA!

O airbag contém substâncias explosivas.

Se o veículo tiver instalado um airbag no lado 
do motorista, isso estará indicado com o texto 
AIRBAG no volante de direção. O lado do pas-
sageiro nunca tem um airbag instalado.

Quando a chave de partida do veículo está na 
posição de travamento, ou não há força no veí-
culo, o airbag está desativado.

30
8 

62
5

A chave de partida está na posição de trava-
mento.
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Equipamento de segurança do veículo

Pré-tensionador do cinto 
de segurança

ADVERTÊNCIA!

O pré-tensionador do cinto de segurança con-
tém substâncias explosivas. 

O pré-tensionador do cinto se encontra no 
banco do motorista e no banco do passageiro. 
Se o veículo tiver airbag, há sempre um pré-
tensionador do cinto de segurança no banco do 
motorista.

Quando a chave de partida do veículo está na 
posição de travamento, ou não há força no veí-
culo, o pré-tensionador do cinto está desati-
vado.

O pré-tensionador do cinto de segurança se 
encontra conforme ilustrado nos dois modelos 
de assento instalados com um pré-tensionador.

30
1 

34
0
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Admissão de ar do motor

Admissão de ar do 
motor
Admissão de ar frontal
O motor do veículo pode ser parado borrifando 
dióxido de carbono na admissão de ar. A 
admissão de ar pode ser acessada com o painel 
da grade frontal aberto 
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Admissão de ar do motor

Admissão de ar superior
Em um veículo com admissão de ar superior, é 
possível acessar a admissão de ar por trás da 
cabina.
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Suspensão a ar

Suspensão a ar
Cabina com suspensão a 
ar
Em um veículo com cabina com suspensão a 
ar, pode-se liberar o ar da suspensão para esta-
bilizar a cabina.

ADVERTÊNCIA!

Risco de dano de audição. Você ouvirá um som 
alto quando o ar sair da mangueira cortada. 

Há risco de ferimentos quando a suspensão da 
cabina é esvaziada.

Suspensão da cabina traseira
• Corte a mangueira de ar da suspensão da 

cabina traseira.
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Suspensão a ar

Suspensão da cabina dianteira
• Corte a mangueira de ar da suspensão da 

cabina dianteira.
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Suspensão a ar

Suspensão a ar no chassi
O painel de comando
Um veículo com suspensão a ar no chassi é ele-
vado e rebaixado com o painel de comando. O 
levantamento do chassi pode ser efetuado con-
tanto que haja pressão nos reservatórios de ar 
comprimido do sistema.

Para o painel de comando operar, a chave de 
partida deve estar na posição de condução e a 
força do veículo deve estar conectada.

O painel de comando se encontra do lado do 
banco do motorista.

• Botões de seleção do eixo.

• Botões de memória

• Botões para alterar nível.

• Botão para restaurar nível normal.

• Desativação

• Botão Stop (Parar)

• Botões de memória

30
8 

84
5

A chave de partida está na posição de condu-
ção.
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Suspensão a ar

Selecionar eixo
Pressione o botão para o eixo no qual deseja 
alterar o nível. Também é possível prensar 
ambos os botões para alterar ambos os eixos ao 
mesmo tempo. Uma vez que selecionou um 
eixo, a lâmpada indicadora relevante se acen-
derá.

Alterar nível
Mantenha pressionado o botão para elevar ou 
abaixar ao nível desejado. Solte o botão para 
cancelar.

Desativação
Retorne o veículo ao nível normal.

Botão Stop (Parar)
O botão Parar sempre cancela a função atual. 
Pressione o botão Parar se precisar cancelar, p. 
ex., a função Retorno ao nível normal se hou-
ver alguma coisa atrapalhando.

O botão Parar poderá sempre ser usado em uma 
parada de emergência, mesmo se o painel de 
comando não estiver ativo.

Botões de memória
Salve quatro níveis de memória programando-
os no painel de comando.
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Segurança da cabina

Segurança da 
cabina
Apoios em ambos os lados na traseira da 
cabina previnem que a cabina caia.

A ancoragem da cabina no chassi em ambos os 
lados previne que a cabina se mova para cima. 
São utilizados os suportes embaixo da cabina 
(conforme ilustrado).

ADVERTÊNCIA!

Cuidado com o sistema de escape quente mon-
tado no lado direito do veículo.
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Ajuste do volante de direção

Ajuste do volante 
de direção
Ajuste com botão
Siga as etapas abaixo para ajustar a altura e a 
inclinação do volante:

Pressione o botão (1). Assim você pode, por 
alguns segundos, ajustar a altura e a inclinação 
do volante. Pressione o botão (2) na posição 
travada para bloquear as configurações. As 
configurações também são bloqueadas automa-
ticamente após alguns segundos.

Nota:
A função requer ar comprimido restante no veí-
culo.
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Ajuste do banco

Ajuste do banco
A possibilidade de ajustar o banco depende do 
tipo do assento. A ilustração exibe um exem-
plo.

Nota:
O controle para abaixamento rápido do banco 
abaixa o banco rapidamente e esvazia o ar do 
sistema. Isso pode implicar que o banco não 
pode ser ajustado após o controle ter sido 
usado.

ADVERTÊNCIA!

Risco de dano de audição. Você ouvirá um som 
alto quando o sair da mangueira cortada ou 
desconectada.

Também será possível ocorrer o abaixamento 
rápido do banco e o esvaziamento de ar do sis-
tema se a mangueira de ar na parte de trás do 
assento for solta ou cortada.

30
4 

44
8

30
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44
9

Controle para abaixamento rápido do banco.
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Peso e dimensões da cabina

Peso e dimensões 
da cabina
A cabina pode ter um peso de até 1.320 kg!

As dimensões externas a partir do solo variam 
conforme o tipo de cabina, altura do teto, esco-
lha da suspensão, carga e configurações.

Table 1: Dimensões (mm)
No mín. Máx. 

A 1.730 2.280

B 2.695 3.900

C 1.640 2.250

D 1.000 1.650
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