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Innan du börjar läsa
Obs!
Kontrollera att detta är den senaste utgåvan av Scanias Produktinformation 
för räddningstjänst. Den senaste utgåvan finns på:

www.scania.com

Obs!
Informationen i Scanias Produktinformation för räddningstjänst gäller för 
fordon i P-, G- och R-, S-serien som har beställts i det ordinarie ordersyste-
met.

http://www.scania.com/products-services/trucks/safety-driver-support/emergency-services/
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Vätskor i fordonet

Vätskor i fordonet
VARNING!

Bränslet i bränsletank, bränslerör och bränsles-
langar kan vara 70 grader varmt.

Följande vätskor och volymer kan finnas i for-
donet:

1. Kylvätska: 80 liter

2. Spolarvätska: 16 liter

3. Servostyrväxel

4. Motorolja: 47 liter

5. Transmissionsolja: 80 liter

6. AdBlue1: 38–96 liter. 

7. AdBlue1: 62–115 liter

8. Batterisyra

9. Bränsle: Volymen anges på fordonets 
bränsletankar.

1. AdBlue är en lösning av urea och vatten som tillsätts avga-
serna före katalysatorn i motor med SCR-system. Syftet är 
att minska utsläppen av kväveoxider.
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Elsystem

Elsystem
Batteri
Batterilådans placering varierar beroende på 
fordonets utrustning. Bilderna visar vanliga 
placeringar (A och B). Om fordonet saknar bat-
terifrånskiljare måste batteriet kopplas bort för 
att bryta spänningen.

VIKTIGT!

Batterilåda (A) kan innehålla batterier för 2 
separata kretsar. 

Dragbil

Lastbil
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Elsystem

Batterifrånskiljare
Fordonet kan vara utrustat med en batterifrån-
skiljare. I de flesta fordon är endast färdskriv-
aren och fordonets larm spänningssatta när 
batterifrånskiljaren är aktiverad. 

Beroende på hur fordonets påbyggnad är 
inkopplad, kan påbyggnaden vara spännings-
satt även när batterifrånskiljaren är aktiverad.

Fordon med batterier bak är utrustade med ett 
hjälpstartuttag som är spänningssatt även när 
batterifrånskiljaren inte är aktiverad.

Beroende på fordonets utrustning kan batteri-
frånskiljaren aktiveras på olika sätt. Batteri-
frånskiljaren kan aktiveras med 
batterifrånskiljarhandtaget, en yttre strömstäl-
lare eller en strömställare i instrumentpanelen.

Yttre strömställare för 
batterifrånskiljare
Fordonet kan vara utrustat med en yttre ström-
ställare för batterifrånskiljare. Den yttre ström-
ställaren för batterifrånskiljare är placerad 
bakom hytten på fordonets vänstra sida.

Strömställare för 
batterifrånskiljare i 
instrumentpanelen
Strömställare för batterifrånskiljare är placerad 
i instrumentpanelen. 
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Elsystem

Ledningsnät
Bilden visar dragningen i hytten av de största 
ledningsnäten.

A - Ledningsnät på hyttens insida
B - Ledningsnät på hyttens utsida
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Ta sig in i fordonet

Ta sig in i fordonet
Dörr
Dörren kan lossas från hytten genom att kapa 
av gångleden.

VARNING!

Dörren kan väga upp till 60 kg.

1. Öppna hytthörnet för att komma åt gångle-
den.

2. Klipp eller såga av gångleder, dörrstopp 
och ledningsnät.
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Ta sig in i fordonet

Vindruta och dörruta
Vindrutan är laminerad och limmad mot 
hyttstommen. Använd till exempel en tigersåg 
för att såga igenom vindrutan.

Dörrutan kan bestå av enkelt eller laminerat 
glas. Använd till exempel en nödhammare eller 
tigersåg för att krossa dörrutan.
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Öppna fordonets frontlucka

Öppna fordonets 
frontlucka
Låsbar frontlucka
Låsbar frontluckan öppnas med hjälp av ett 
handtag i dörrstolpen. Ta tag vid pilen och dra 
kraftigt bakåt. Om frontluckan sitter fast, be 
någon rycka i frontluckans nederkant samti-
digt.
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Öppna fordonets frontlucka

Om fordonets frontlucka 
inte går att öppna
Fordonets frontlucka är upphängd i gångled i 
dess övre del.

3.  Klipp eller såga av gångleden på luckans 
vänstra och högra sida.

4. Vik ner luckan.
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Hyttstomme

Hyttstomme

Bilden visar vilka profiler hyttstommen är upp-
byggd av. Alla balkar i hyttstommen är möjliga 
att klippa med klippverktyg. 
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Fordonets säker-hetsutrustning

Fordonets säker-
hetsutrustning
Krockkudde

VARNING!

Krockkudden innehåller explosiva ämnen.

Om fordonet är utrustat med krockkudde på 
förarsidan är detta angivet med texten AIRBAG 
på ratten. Passagerarsidan är aldrig utrustad 
med krockkudde.

När fordonets startnyckel står i låsläge, eller 
när fordonets spänning är bruten, är krockkud-
den avaktiverad.

30
8 

62
5

Startnyckeln står i låsläge.
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Fordonets säker-hetsutrustning

Bältesförsträckare
VARNING!

Bältesförsträckaren innehåller explosiva 
ämnen. 

Bältesförsträckare kan finnas på förarstolen 
och på passagerarstolen. Om fordonet är utrus-
tat med krockkudde finns alltid bältesförsträck-
are på förarstolen.

När fordonets startnyckel står i låsläge, eller 
när fordonets spänning är bruten, är bältesför-
sträckaren avaktiverad.

Bältesförsträckaren är placerad enligt bilderna 
på de 2 stolsmodellerna som är utrustade med 
bältesförsträckare.

30
1 

34
0
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Motorns luftintag

Motorns luftintag
Främre luftintag
Fordonets motor kan stängas av genom att 
spruta in koldioxid i luftintaget. Luftintaget går 
att komma åt med frontluckan öppen. 
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Motorns luftintag

Högt luftintag
På fordon med högt luftintag går luftintaget att 
komma åt bakom hytten.
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Luftfjädring

Luftfjädring
Luftfjädrad hytt
På fordon med luftfjädrad hytt kan luften töm-
mas ur luftfjädringen för att stabilisera hytten.

VARNING!

Risk för hörselskada. Starka ljud uppstår när 
luften strömmar ur den avklippta slangen. 

Risk för klämskada när hyttupphängningen 
töms.

Bakre hyttupphängning
• Klipp av luftslangen till bakre hyttupphäng-

ningen.
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Luftfjädring

Främre hyttupphängning
• Klipp av luftslangen till främre hyttupp-

hängningen.
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Luftfjädring

Luftfjädring chassi
Manöverenheten
Fordon med luftfjädrat chassi går att höja och 
sänka med manöverenheten. Höjning av chassi 
går att göra så länge det finns tryck i systemets 
tryckluftstankar.

För att manöverenheten ska fungera krävs att 
startnyckeln står i körläge och att fordonets 
spänning inte är bruten.

Manöverenheten är placerad vid sidan om 
förarstolen.

• Knappar för att välja axel.

• Minnesknappar

• Knappar för att ändra nivå.

• Knapp för att återgå till normal nivå.

• Avaktivering

• Stoppknapp

• Minnesknappar

30
8 

84
5

Startnyckeln står i körläge.
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Luftfjädring

Välja axel
Tryck på knappen för den axel du vill ändra 
nivå på. Du kan också trycka på båda knap-
parna för att ändra båda axlarna samtidigt. När 
du valt en axel tänds motsvarande kontrol-
lampa.

Ändra nivå
Håll ner knapparna för att höja eller sänka till 
önskad nivå. Släpp knappen för att avbryta.

Avaktivering
Återgå till normal fordonsnivå.

Stoppknappen
Stoppknappen avbryter alltid pågående funk-
tion. Tryck på stoppknappen om du skulle 
behöva avbryta t.ex. funktionen Återgå till nor-
mal nivå om något är i vägen.

Stoppknappen går alltid att använda som ett 
nödstopp också när manöverenheten inte är 
aktiv.

Minnesknappar
Spara 4 minnesnivåer genom att programmera 
dem med hjälp av manöverenheten.
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Säkring av hytten

Säkring av hytten
Stöttor på vardera sidan i hyttens bakkant hin-
drar hytten från att röra sig nedåt.

Genom att förankra hytten i ramen på vardera 
sidan hindras hytten från att röra sig uppåt. 
Fästena under hytten enligt bilden kan använ-
das.

VARNING!

Se upp för hett avgassystem vid infästning på 
fordonets högra sida.
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Justering av ratt

Justering av ratt
Justering med knapp
Gör så här för att justera höjd och vinkel:

Tryck på knappen vid (1). Under några sekun-
der kan du då justera höjd och vinkel. Tryck på 
knappen vid (2) för att låsa inställningen. 
Inställningarna låses också automatiskt efter 
några sekunder.

Obs!
Funktionen kräver att det finns tryckluft kvar i 
fordonet.
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Justering av stol

Justering av stol
Möjligheten att justera stolen beror på stolstyp. 
Bilden visar ett exempel.

Obs!
Reglaget för snabbsänkning av stolen sänker 
snabbt stolen och tömmer systemet på luft. Det 
kan innebära att stolen inte går att justera efter 
att reglaget använts.

VARNING!

Risk för hörselskada. Starka ljud uppstår när 
luften strömmar ur den avklippta eller bort-
kopplade slangen.

Snabbsänkning av stolen och tömning av syste-
met på luft kan också ske genom att luftslangen 
på stolens baksida lossas eller klipps av.

30
4 

44
8

30
4 

44
9

Reglaget för snabbsänkning av stolen.
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Hyttens mått och vikt

Hyttens mått och 
vikt
Hytten kan väga upp till 1 320 kg.

De yttre måtten från marken varierar beroende 
på hyttyp, takhöjd, val av fjädringstyp, last och 
inställningar.

Table 1: Mått (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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