
th-TH
00:01-08

ฉบบัที.่  1

© 2018 Scania CV AB Sweden

ขอ้มลูผลติภณัฑสํ์าหรบับรกิารชว่ยเหลอื
รถบรรทกุ

P, G, R และ S ซรีีส่ ์



© 2018 Scania CV AB Sweden  

กอ่นเริม่ตน้อา่น .......................................................................... 3

ของเหลวในรถ .......................................................................... 4

ระบบไฟฟ้า ................................................................................ 5
แบตเตอรี ่..................................................................................... 5
สวติชต์ดัแบตเตอรี ่ ......................................................................... 6
มัดสายไฟ .................................................................................... 7

การเขา้ไปในรถ ......................................................................... 8
ประต ู .......................................................................................... 8
กระจกบงัลมหนา้และกระจกหนา้ตา่งประต ู ........................................... 9

เปิดแผงกระจังหนา้ของรถ ........................................................10
แผงกระจังหนา้แบบล็อคได ้.............................................................10
หากไมส่ามารถเปิดแผงกระจังหนา้ของรถ ..........................................11

โครงสรา้งหัวเกง๋ .......................................................................12

อปุกรณ์ดแูลความปลอดภยัของรถ ............................................13
ถงุลมนริภยั .................................................................................13
เข็มขัดนริภยัแบบดงึรัง้กลบั .............................................................14

อากาศไอดเีขา้เครือ่งยนต ์ .........................................................15
ชอ่งรับอากาศไอดเีขา้ดา้นหนา้ ........................................................15
ชอ่งรับอากาศไอดจีากดา้นบน .........................................................16

ชว่งลา่งแบบถงุลม ....................................................................17
หวัเกง๋ทีม่ชีว่งลา่งแบบถงุลม ...........................................................17
แชสซชีว่งลา่งแบบถงุลม ................................................................19

ความปลอดภยัของหวัเกง๋ .........................................................21

การปรับตัง้พวงมาลัย ................................................................22
การปรับตัง้ดว้ยปุ่ ม ........................................................................22

การปรับตัง้เบาะน่ัง ....................................................................23

ขนาดและน้ําหนักของหวัเกง๋ .....................................................24



© 2018 Scania CV AB Sweden  

กอ่นเริม่ตน้อา่น

กอ่นเร ิม่ตน้อา่น
หมายเหต:ุ
ตรวจสอบวา่เป็นเอกสารฉบบัลา่สดุของขอ้มลูผลติภัณฑข์อง Scania 
สําหรับบรกิารฉุกเฉนิหรอืไม ่สามารถดเูอกสารฉบบัลา่สดุไดท้ี:่

www.scania.com

หมายเหต:ุ
ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นขอ้มลูผลติภัณฑข์อง Scania สําหรับการบรกิารฉุกเฉนิจะใชก้บัรถ P, G, 
R และ S ซรีีส่ ์ทีถ่กูสัง่ซือ้ในระบบการสัง่ซือ้ปกติ

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

ของเหลวในรถ
คาํเตอืน!

เชือ้เพลงิในถังเชือ้เพลงิ, 
ทอ่เชือ้เพลงิและทอ่ออ่นเชือ้เพลงิอาจมอีณุหภมูอิยู่
ที ่70 เซลเซยีส

สามารถพบของเหลวและปรมิาณความจตุอ่ไปนี้ในร
ถ:

1. น้ําหลอ่เย็น: 80 ลติร

2. น้ําลา้งกระจก: 16 ลติร

3. กระปกุเกยีรพ์วงมาลัยพาวเวอร์

4. น้ํามันหลอ่ลืน่เครือ่งยนต:์ 47 ลติร

5. น้ํามันเกยีร:์ 80 ลติร

6. AdBlue1: 38-96 ลติร 

7. AdBlue1: 62-115 ลติร

8. น้ํากรดแบตเตอรี่

9. เชือ้เพลงิ: 
ความจจุะแสดงอยูบ่นถังเชือ้เพลงิของรถ

1. AdBlue 
คอืสารละลายของยเูรยีและน้ําซึง่ตอ้งเพิม่เขา้ไป
ในแกส๊ไอเสยีทีต่น้ทางของแคทาลติกิคอนเวอรเ์
ตอรใ์นเครือ่งยนต ์SCR 
โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดมลพษิไอเสยีของไนโต
รเจนออกไซด์



00:01-08 ฉบบัที.่ 1 © 2018 Scania CV AB Sweden 5 (24)

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า
แบตเตอรี่

ตําแหน่งของชอ่งเก็บแบตเตอรีจ่ะแตกตา่งกนัไปตา
มอปุกรณ์ของรถ 
ภาพประกอบแสดงการวางตําแหน่งทั่วไป (A และ 
B) หากรถไมม่สีวติชต์ดัแบตเตอรี ่
ตอ้งปลดแบตเตอรีอ่อกเพือ่ถอดแหลง่จา่ยไฟ

ขอ้สําคญั! 

ชอ่งเก็บแบตเตอรี ่(A) 
สามารถยดึแบตเตอรีสํ่าหรับวงจรทีแ่ยกตา่งหากสอง
วงจรได ้

รถหวัลาก

รถบรรทกุ
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ระบบไฟฟ้า

สวติชต์ดัแบตเตอรี่
รถอาจมกีารตดิตัง้สวติชต์ัดแบตเตอรี ่
บนรถสว่นใหญจ่ะมเีฉพาะเครือ่งบันทกึความเร็วรอบ
และระบบเตอืนของรถเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บการจา่ยไฟเมือ่เ
ปิดใชง้านสวติชต์ัดแบตเตอรี ่

โครงตัวถังอาจมกีระแสไฟฟ้าแมว้า่จะมกีารเปิดใชง้า
นสวติชต์ัดแบตเตอรี ่
ขึน้อยูก่บัวธิกีารเชือ่มตอ่โครงตวัถังของรถ

รถทีม่แีบตเตอรีท่ีด่า้นหลังจะตดิตัง้ดว้ยเตา้รับสายพ่
วงแบตเตอรีซ่ ึง่จะมไีฟไหลผา่นถงึแมว้า่เมือ่ไมไ่ดเ้ปิ
ดใชง้านสวติชต์ดัแบตเตอรีก่็ตาม

สามารถเปิดใชง้านสวติชต์ัดแบตเตอรีไ่ดห้ลายวธิ ี
ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่รถ 
สามารถเปิดใชง้านสวติชต์ัดแบตเตอรีด่ว้ยคันโยกสวิ
ตชต์ัดแบตเตอรี,่ สวติชภ์ายนอก 
หรอืสวติชใ์นแผงหนา้ปัด

สวติชภ์ายนอกสําหรบัสวติชต์ดัแบตเตอ
รี่
รถอาจมกีารตดิตัง้สวติชภ์ายนอกสําหรับสวติชต์ัดแบ
ตเตอรี ่
สวติชภ์ายนอกสําหรับสวติชต์ัดแบตเตอรีจ่ะอยูท่ีด่า้น
หลังหัวเกง๋ของรถ ทางดา้นซา้ย

สวติชส์ําหรบัสวติชต์ดัแบตเตอรีใ่นแผง
หนา้ปดั
สวติชสํ์าหรับสวติชต์ดัแบตเตอรีจ่ะอยูใ่นแผงหนา้ปัด 
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ระบบไฟฟ้า

มดัสายไฟ
ภาพประกอบแสดงการเดนิสายของมัดสายไฟทีม่ขีน
าดใหญท่ีส่ดุในหัวเกง๋

A - มัดสายไฟดา้นในหัวเกง๋
B - มัดสายไฟทีด่า้นนอกของหัวเกง๋
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การเขา้ไปในรถ

การเขา้ไปในรถ
ประตู

ประตสูามารถถอดออกจากหัวเกง๋ไดโ้ดยการตัดบาน
พับ

คาํเตอืน!

ประตอูาจมน้ํีาหนักถงึ 60 กก.

1. เปิดแกม้ขา้งหัวเกง๋เพือ่เขา้ถงึบานพับ

2. ตัดหรอืเลือ่ยบานพับ 
อปุกรณ์จํากดัมมุเปิดประตแูละมัดสายไฟ
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การเขา้ไปในรถ

กระจกบงัลมหนา้และกระจกห
นา้ตา่งประตู

กระจกบงัลมหนา้เป็นกระจกลามเินต 
และตดิกาวเขา้กบัโครงสรา้งหัวเกง๋ 
ใชเ้ลือ่ยเอนกประสงค ์เชน่ 
เพือ่เลือ่ยกระจกบงัลมหนา้

หนา้ตา่งประตอูาจประกอบดว้ยกระจกบานเดยีวหรอื
กระจกลามเินต เชน่ ใชค้อ้นทบุกระจกกรณีฉุกเฉนิ 
หรอืเลือ่ยวงเดอืนทบุหนา้ตา่งประตใูหแ้ตก
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เปิดแผงกระจังหนา้ของรถ

เปิดแผงกระจงัหนา้ขอ
งรถ
แผงกระจงัหนา้แบบล็อคได้
แผงกระจังหนา้แบบล็อคไดส้ามารถเปิดออกไดด้ว้ย
มอืจับในเสาประต ู
จบัมอืจับตามลกูศรและดงึกลบัอยา่งแรง 
หากแผงกระจังหนา้ตดิขดั 
ใหห้าผูช้ว่ยอกีคนเพือ่ชว่ยดงึขอบดา้นลา่งของแผงก
ระจังหนา้ขึน้อยา่งแรงในเวลาเดยีวกนั
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เปิดแผงกระจังหนา้ของรถ

หากไมส่ามารถเปิดแผงกระจงั
หนา้ของรถ
แผงกระจังหนา้ของรถถกูยดึไวโ้ดยบานพับในชิน้สว่
นดา้นบน

3.  
ตัดหรอืเลือ่ยบานพับทางดา้นซา้ยและดา้นขวาข
องแผงกระจังหนา้ออก

4. พับชอ่งลง
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โครงสรา้งหัวเกง๋

โครงสรา้งหวัเกง๋

ภาพประกอบแสดงสว่นของเฟรมทีเ่ป็นสว่นประกอบ
ของเฟรมหัวเกง๋ 
สามารถตัดเฟรมทัง้หมดในเฟรมหัวเกง๋ดว้ยเครือ่งมอื
ตดั 
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อปุกรณ์ดแูลความปลอดภัยของรถ

อปุกรณด์แูลความปล
อดภยัของรถ
ถงุลมนริภยั

คาํเตอืน!

ถงุลมนริภัยมสีสารจดุระเบดิ

หากรถตดิตัง้ถงุลมนริภัยทีด่า้นคนขบั 
จะมกีารแสดงขอ้ความ AIRBAG บนพวงมาลัย 
ดา้นผูโ้ดยสารไมม่กีารตดิตัง้ถงุลมนริภัย

เมือ่กญุแจสตารท์ของรถอยูใ่นตําแหน่งลอ็คหรอืไมม่ี
การจา่ยไฟ ถงุลมนริภัยจะถกูปิดการใชง้าน

30
8 

62
5

กญุแจสตารท์อยูใ่นตําแหน่งล็อค
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อปุกรณ์ดแูลความปลอดภัยของรถ

เข็มขดันริภยัแบบดงึร ัง้กลบั

คาํเตอืน!

เข็มขัดนริภัยแบบดงึรัง้กลับมสีสารจดุระเบดิ 

เข็มขัดนริภัยแบบดงึรัง้กลับจะอยูท่ีเ่บาะน่ังคนขบัแล
ะเบาะน่ังผูโ้ดยสาร หากรถตดิตัง้ถงุลมนริภัย 
จะมเีข็มขดันริภัยแบบดงึรัง้กลบับนเบาะน่ังคนขบัเสม
อ

เมือ่กญุแจสตารท์ของรถอยูใ่นตําแหน่งลอ็คหรอืไมม่ี
การจา่ยไฟ 
เข็มขัดนริภัยแบบดงึรัง้กลับจะถกูปิดการใชง้าน

เข็มขัดนริภัยแบบดงึรัง้กลับจะอยูใ่นตําแหน่งตามภา
พประกอบ 
บนรุน่เบาะน่ังคูท่ีม่กีารตดิตัง้เข็มขัดนริภัยแบบดงึรัง้ก
ลบั

30
1 

34
0
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อากาศไอดเีขา้เครือ่งยนต์

อากาศไอดเีขา้เครือ่ง
ยนต์
ชอ่งรบัอากาศไอดเีขา้ดา้นหน้
า
สามารถดับเครือ่งยนตข์องรถโดยการฉีดพน่กา๊ซคาร์
บอนไดออ๊กไซดเ์ขา้ในชอ่งรับอากาศไอด ี
สามารถเขา้ถงึชอ่งรับอากาศไอดโีดยการเปิดแผงกร
ะจังหนา้ 
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อากาศไอดเีขา้เครือ่งยนต์

ชอ่งรบัอากาศไอดจีากดา้นบน
ในรถทีม่ชีอ่งรับอากาศไอดจีากดา้นบน 
สามารถเขา้ถงึชอ่งรับอากาศไอดไีดจ้ากดา้นหลังหัว
เกง๋
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ชว่งลา่งแบบถงุลม

ชว่งลา่งแบบถงุลม
หวัเกง๋ทีม่ชีว่งลา่งแบบถงุลม
สําหรับรถทีม่หัีวเกง๋ทีม่ชีว่งลา่งแบบถงุลม 
สามารถระบายลมออกจากชว่งลา่งแบบถงุลมเพือ่ให ้
หัวเกง๋ทรงตวัม่ันคง

คาํเตอืน!

ความเสีย่งของการสญูเสยีการไดย้นิ 
เมือ่อากาศไหลออกจากทอ่ทีถ่กูตัดขาด 
จะมเีสยีงดังเกดิขึน้ 

มคีวามเสีย่งตอ่การบาดเจ็บเมือ่ชว่งลา่งหัวเกง๋ถกูไล่
ลมออกจนหมด

ชว่งลา่งหวัเกง๋ดา้นหลงั
• ตัดทอ่ลมไปยังชว่งลา่งหัวเกง๋ดา้นหลงั
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ชว่งลา่งแบบถงุลม

ชว่งลา่งหวัเกง๋ดา้นหนา้
• ตัดทอ่ลมไปยังชว่งลา่งหัวเกง๋ดา้นหนา้
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ชว่งลา่งแบบถงุลม

แชสซชีว่งลา่งแบบถงุลม

ชุดควบคมุการทาํงาน

รถทีม่แีชสซชีว่งลา่งแบบถงุลมจะถกูยกขึน้และปลอ่
ยลงโดยใชช้ดุควบคมุการทํางาน 
การยกแชสซสีามารถทําไดห้ากมแีรงดันในถังลมอดั
ของระบบ

สําหรับการสัง่งานชดุควบคมุการทํางาน 
กญุแจสตารท์ตอ้งอยูใ่นตําแหน่งขบัขี ่
และตอ้งมกีารเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟของรถ

ชดุควบคมุการทํางานจะอยูท่ีด่า้นขา้งของเบาะน่ังคน
ขบั

• ปุ่ มเลอืกเพลา

• ปุ่ มหน่วยความจํา

• ปุ่ มเปลีย่นระดบั

• ปุ่ มกลับสูร่ะดับปกติ

• การปิดใชง้าน

• ปุ่ มหยดุ

• ปุ่ มหน่วยความจํา

30
8 

84
5

กญุแจสตารท์อยูใ่นตําแหน่งขับขี่
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ชว่งลา่งแบบถงุลม

เลอืกเพลา

กดปุ่ มสําหรับเพลาทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นระดบั 
คณุยังสามารถกดปุ่ มทัง้คูเ่พือ่เปลีย่นระดับเพลาทัง้ส
องตวัพรอ้มกนั เมือ่คณุเลอืกเพลา 
ไฟแสดงการทํางานทีเ่กีย่วขอ้งจะตดิสวา่ง

การเปลีย่นแปลงระดบั

กดปุ่ มคา้งไวเ้พือ่ยกขึน้หรอืปลอ่ยลงไปยังระดบัทีต่อ้
งการ ปลอ่ยปุ่ มเพือ่ยกเลกิ

การปิดใชง้าน

กลบัสูร่ะดบัรถปกติ

ปุ่ มหยดุ

ปุ่ มหยดุจะยกเลกิฟังกช์นัปัจจบุนัเสมอ เชน่ 
กดปุ่ มหยดุหากคณุตอ้งการยกเลกิฟังกช์นั 
กลบัสูร่ะดบัรถปกต ิหากมบีางอยา่งกดีขวาง

สามารถใชปุ้่ มหยดุเพือ่การหยดุฉุกเฉนิไดต้ลอดเวลา 
แมว้า่ชดุควบคมุการทํางานจะไมทํ่างาน

ปุ่ มหนว่ยความจํา

บนัทกึระดบัหน่วยความจําสีร่ะดบัโดยการตัง้โปรแกร
มโดยใชช้ดุควบคมุการทํางาน
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ความปลอดภัยของหัวเกง๋

ความปลอดภยัของหวั
เกง๋
รองรับแตล่ะดา้นทีด่า้นหลังของหัวเกง๋เพือ่ป้องกนัไ
มใ่หหั้วเกง๋ตกลงอยา่งรวดเร็ว

การยดึหัวเกง๋ในเฟรมทัง้สองดา้น 
จะเป็นการป้องกนัไมใ่หหั้วเกง๋เลือ่นขึน้ 
ใชแ้ทน่ยดึดา้นลา่งหัวเกง๋ (ตามภาพประกอบ)

คาํเตอืน!

ระวังระบบไอเสยีทีร่อ้นทีต่ดิตัง้อยูท่ีด่า้นขวาของรถ
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การปรับตัง้พวงมาลัย

การปรบัต ัง้พวงมาลยั
การปรบัต ัง้ดว้ยปุ่ ม

ดําเนนิการตอ่ไปนีเ้พือ่ปรับความสงูและความเอยีง:

กดปุ่ ม (1) รอสกัครู ่
จากนัน้คณุจงึสามารถปรับตัง้ความสงูและความเอยีง
ได ้กดปุ่ ม (2) ไปทีตํ่าแหน่งล็อคเพือ่ล็อคการตัง้คา่ 
นอกจากนี ้
การตัง้คา่จะถกูล็อคโดยอตัโนมัตหิลังจากผา่นไปสอ
งสามวนิาที

หมายเหต:ุ
ฟังกช์นันีจํ้าเป็นตอ้งมลีมอดัเหลอือยูใ่นรถ
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การปรับตัง้เบาะน่ัง

การปรบัต ัง้เบาะน ัง่
ความเป็นไปไดใ้นการปรับตัง้เบาะน่ังจะขึน้อยูก่บัชนิ
ดของเบาะน่ัง ภาพประกอบแสดงตวัอยา่ง

หมายเหต:ุ
อปุกรณ์ควบคมุสําหรับการลดเบาะน่ังลงอยา่งรวดเร็ว
จะลดเบาะน่ังลงอยา่งรวดเร็วและไลอ่ากาศออกจาก
ระบบจนหมด 
ซึง่หมายความวา่จะไมส่ามารถปรับตัง้เบาะน่ังไดห้ลั
งจากมกีารใชอ้ปุกรณ์ควบคมุ

คาํเตอืน!

ความเสีย่งของการสญูเสยีการไดย้นิ 
เมือ่อากาศไหลออกจากทอ่ทีถ่กูตัดหรอืถกูปลดออก 
จะมเีสยีงดังเกดิขึน้

การปลอ่ยเบาะน่ังลงอยา่งรวดเร็วและการระบายลมอ
อกจากระบบจนหมดยังสามารถเกดิขึน้ไดห้ากทอ่ลม
ทีด่า้นหลังของเบาะน่ังหลดุหลวมหรอืถกูตดัขาด

30
4 

44
8

30
4 

44
9

อปุกรณ์ควบคมุสําหรับการลดเบาะน่ังลงอยา่งรวดเร็ว
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ขนาดและน้ําหนักของหัวเกง๋

ขนาดและนํา้หนกัของ
หวัเกง๋
หัวเกง๋อาจมน้ํีาหนักถงึ 1,320 กก.!

ขนาดภายนอกจากระดับพืน้ดนิอาจแตกตา่งกนั 
ขึน้อยูก่บัชนดิของหัวเกง๋, ความสงูของหลงัคา, 
ตวัเลอืกของระบบรองรับ, โหลดและการตัง้คา่

Table 1: ขนาด (มม.)

ตํา่สดุ สงูสดุ 

A 1,730 2,280

B 2,695 3,900

C 1,640 2,250

D 1,000 1,650


	ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับบริการช่วยเหลือ
	ก่อนเริ่มต้นอ่าน
	ของเหลวในรถ
	ระบบไฟฟ้า
	แบตเตอรี่
	สวิตช์ตัดแบตเตอรี่
	สวิตช์ภายนอกสำหรับสวิตช์ตัดแบตเตอ รี่
	สวิตช์สำหรับสวิตช์ตัดแบตเตอรี่ในแผง หน้าปัด

	มัดสายไฟ

	การเข้าไปในรถ
	ประตู
	กระจกบังลมหน้าและกระจกห น้าต่างประตู

	เปิดแผงกระจังหน้าขอ งรถ
	แผงกระจังหน้าแบบล็อคได้
	หากไม่สามารถเปิดแผงกระจัง หน้าของรถ

	โครงสร้างหัวเก๋ง
	อุปกรณ์ดูแลความปล อดภัยของรถ
	ถุงลมนิรภัย
	เข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้งกลับ

	อากาศไอดีเข้าเครื่อง ยนต์
	ช่องรับอากาศไอดีเข้าด้านหน้ า
	ช่องรับอากาศไอดีจากด้านบน

	ช่วงล่างแบบถุงลม
	หัวเก๋งที่มีช่วงล่างแบบถุงลม
	ช่วงล่างหัวเก๋งด้านหลัง
	ช่วงล่างหัวเก๋งด้านหน้า

	แชสซีช่วงล่างแบบถุงลม
	ชุดควบคุมการทำงาน


	ความปลอดภัยของหัว เก๋ง
	การปรับตั้งพวงมาลัย
	การปรับตั้งด้วยปุ่ม

	การปรับตั้งเบาะนั่ง
	ขนาดและน้ำหนักของ หัวเก๋ง


