YENİ NESİL SCANIA

SÜRÜŞ deneyİmİ
YENİDEN
TANIMLANIYOR

önceliğimiz
işiniz
Bizce mükemmelliğin sınırı yoktur. Scania olarak yaptığımız her işte limitleri sürekli zorlamak ve
en ince ayrıntısına kadar çalışmak konularındaki kararlılığımızla tanınırız. Bu kez amacımız daha da
ileriye gitmek ve kendi sınırlarımızın da ötesine geçmek.
İşinize özel yeni çözümler bulmak ve işinizi daha da ileri taşımak.
Yeni Nesil Scania’yı keşfedin. Çünkü bizim önceliğimiz, sizin işiniz.

BİR başyapıt
tasarlamak
Peki, mükemmellik sizce nedir? Bize göre; uzun yıllara dayanan araştırmalar,
çığır açan teknolojik yenilikler ve sürekli iyileştirmeler sonucunda elde edilen
kalite seviyesi demektir. Bu şekilde düşünerek taşımacılıkta en üst sıralarda
yer alan çözümler sunmayı başardık. Bu da müşterilerimizle kurduğumuz yakın
işbirliği sayesinde gerçekleşti.
Geliştirme sürecinin her aşamasında standartlarımızı biraz daha yükseltiriz
ve her zaman daha mükemmelini ararız.
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Scania V8

EFSANE YENİDEN
DOĞUYOR
Büyük bekleyiş sona erdi. Scania Yeni V8 ile tanışın. Gelişmiş teknolojisi, mükemmel işçiliği
ve üst düzey tasarımıyla sizi daha ilk bakışta büyüleyecek.
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Scania S serisi

RAHAT BİR YOLCULUK
VE YAŞAM alanı
Bu mükemmel aracın sahip olduğu etkileyici kabin, sadece dış görünüşüyle bile
sizi içeride nelerin beklediği hakkında ipucu veriyor. Daha önce görmediğiniz ferahlık,
düz zemin, daha geniş eşya saklama alanları ve sürücü koltuğunun eşsiz konforu
yeni S-kabinin üstünlüğünü ortaya koyar.
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Scania R serisi

mükemmel
ortak
R kabini, bir Scania’dan beklediğiniz her şeyi size sunuyor. Dinamik yapı, birinci sınıf mühendislik,
üstün teknoloji ve çok daha fazlası. Yol sizi nereye götürürse götürsün Scania her zaman mükemmel bir
ortaktır.
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Dış Donanım

Dış Donanım

Çarpışmalarda gelişmiş
koruma
Kazalarda, kabinin devrilmesi
halinde, yan perde hava
yastığı opsiyonu içeren yeni
kabin, sürücü ve yolcular için
güvenliği üst seviyeye çıkarır.

Yeni rüzgarlıklar
Tavan ve yan
rüzgarlıklar
daha fazla esneklik
sağlamak üzere
yeniden tasarlandı.
Sürücü dilediğinde
kabin arkasındaki
manivela yardımıyla,
tavan rüzgarlığını
römorkun
yüksekliğine göre
ayarlayabilir.

EN İYİSİ OLMAK
İÇİN TASARLANDI
Çarpıcı, kendine özgü, eşsiz bir görünüm, sağlam ve asil bir duruş...
O, mükemmel olmak için tasarlanan, güvenlik, yakıt verimliliği ve motor gücünde
standartları belirleyen modern bir klasik...

Aerodinamik tasarım
Mümkün olan en düşük hava
direncine ulaşmak için yeniden
tasarlandı.

Harici saklama/depolama seçenekleri
Kabin içerisinden de erişilebilen, geniş
saklama alanlarına sahip eşya dolapları
bulunur. S kabinde ise ekstra bir bölme
daha vardır.

Aerodinamik birleşme yerleri
Kabinde paneller arası boşluklar ve
panel açıları hava akışını bozmayacak
şekilde tasarlandı.

Elektro-hidrolik dümenlenir dingiller (EST)
İlave dümenlenebilir dingiller için sunulan
yeni elektrik kumandalı hidrolik sistem
sayesinde, gelişmiş manevra kabiliyeti ve
yüksek lastik ömrü ve yakıt tasarrufu elde
edeceksiniz.

Etkin soğutma
Motorun ideal çalışma sıcaklığında
tutulması, yakıt ekonomisi
açısından büyük öneme sahiptir.
Bunun için yeni tasarımımızda ön
panjur aralıkları yenilendi, radyatör
boyutu artırıldı ve daha büyük bir
fan takıldı.
Tampon dizaynı
Tüm tampon seçeneklerimiz
geliştirilmiş aerodinamik
özellikleriyle ve yol güvenliği için
tasarlandı.

Üstün frenleme performansı
Güçlendirilmiş frenler,
daha kuvvetli kaliperler ve
iyileştirilmiş ağırlık dağılımı gibi
yenilikçi özellikleri sayesinde
sınıfının en iyisi.
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Yan etekler
Genişliği artırılmış yan etekler artık
daha da belirgin. Ayrıca Scania
hatlarıyla bütünlük kazanan yan
etekler aerodinamik açıdan da
iyileştirildi. Yan eteklerin 3 parçalı
yapısı sayesinde yedek parça ve
onarım maliyetleri azaltılmış oldu.
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Dış Donanım

Dış donanımlarda renk seçenekleri:
Scania araçlarınızı farklı renkler
arasından seçerek daha ayırt edici ve
fark edilebilir hale getirebilirsiniz.
Scania kabinlerinin dış donanımlarını,
ön panjur ve ön tamponu, sunduğumuz
seçenekler arasından en küçük
ayrıntısına kadar kendi isteklerinize göre
tasarlayabilirsiniz.
1.
2.
3.
4.

Gümüş kirişli renksiz ön panjur ve
renksiz ön tampon.
Gümüş kirişli kabin rengi ön panjur
ve kabin renkli ön tampon.
V8 görünümlü siyah panjur, kabin
rengi ön tampon.
Kabin rengi kirişli ön panjur ve ön
tampon
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Aydınlatma:
Aydınlatmalar araçların görünümünü daha etkileyici
hale getirirken aynı zamanda sürücülerimize daha iyi
görüş kabiliyeti sağlar. Yeni tasarımda tavanda ve ön
panjurda sunulan LED lambalar ve tercihe göre
ön farlarda Halojen (H7) veya LED seçenekleri
bulunmaktadır.

İç Donanım

İç Donanım

KONFORUN
ÖTESİNDE

Yeni bilgi ve eğlence sistemi
Size 5” veya 7” ekranlı tüm multimedya
özelliklerini bir arada sunabilen yeni bilgi
ve eğlence sistemi sunuyoruz.

Bu alan sizin. Sürüş, çalışma ve yaşam alanınız, maksimum görüş alanı, erişebilirlik ve
konfor özellikleriyle sizin için tasarlandı. Burası, sizin ustalıkla kontrol edeceğiniz yer.
Yeni bir sürüş keyfine hazır olun.
Gösterge ve ekranlar
Daha gelişmiş göstergeler
ve araç bilgisayarı size üst
düzeyde sürüş deneyimi
sunacak. Renkli ekran yol
bilgisayarının basit ve net
menüsünden araçla ilgili
sayısız bilgiye ulaşabilirsiniz.
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Klima ve havalandırma
Üstün klima ve
havalandırma sistemimiz,
kabin içi iklimlendirme
açısından olağanüstü
hava ve sıcaklık kalitesi
sağlar. Ayrıca isteğe bağlı
olarak ekstra konfor için
yardımcı kabin ısıtıcısı veya
yardımcı kabin soğutucu
da bulunmaktadır.

Scania tasarımının detayları
Açık ve köşeli tasarımı, yeni
Scania’nın güçlü niteliklerinden
birini oluşturur. Bu özel tasarımı,
gösterge ve kumandalarda, yeni
konsolda ve kabin üzerinde
birçok yerde görebilirsiniz.

Ses sistemi
Radyoda bulunan
AUX, USB veya bluetooth
ile kendinize ait elektronik
cihazınızı kolaylıkla
bağlayabilirsiniz.
Özenle yapılan çalışmalar,
ayrıca üst düzey bir ses
kalitesini ortaya çıkardı.

A-sütunları
İnceltilmiş A-sütunları size daha iyi
bir görüş alanı sunar ve kabin içinde
şık bir görünüm kazandırarak
iç mekan ferahlığını daha fazla
hissetmenize yardımcı olur.
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İç Donanım

İç Donanım

Tasarımcının seçimi
Kabin içi donanımında renk ve
kumaş seçimlerinizi, sınırsız çeşit
arasından kişisel tercihinize göre
belirleyebilirsiniz. Dilerseniz,
seçiminizi kolaylaştırmak adına
tasarımcılarımızın önerileriyle bir
araya getirdiğimiz kumaş ve renk
tercihlerinden yararlanabilirsiniz.
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İç Donanım

İç Donanım

Sürücü koltuğu
Maksimum konforu sağlamak
üzere sunmakta olduğumuz sürücü
koltuğu ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla
karşılayacaktır.
Aşağıdaki alternatifler arasından
seçim yapabilirsiniz:
•

•

•

Basic (Baz model sürücü
koltuğunda ayar seçenekleri,
destek minderleri ve
süspansiyon mevcuttur).
Medium (Konfor ve ayar
seçenekleriyle baz modelden
daha fazla seçenek
sunmaktadır)
Premium (En üst seviyede
konfor sunabilen koltuk
modelidir)

Bilgi ve eğlence radyo, navigasyon
ve multimedya özelliklerini kolayca
ayarlayıp görüntüleyebileceğiniz
araç içi sistemi sunmaktayız.
İki farklı seçenek bulunmaktadır:
•
•
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2 DIN - 5” ekranlı, Bluetooth
2 DIN - 7” ekranlı, Bluetooth ve
isteğe bağlı navigasyon özelliği
sunulmaktadır.

Gösterge tablosu:
Araç bilgilerinin kolayca
görüntülenebildiği ve sürüş
esnasında kontrol edilebildiği
renkli ekranlı gösterge sistemi çok
kullanışlı bir tasarım kazanmıştır.
Aşağıdaki seçenekler
bulunmaktadır:
•
•

Yolcu koltuğu
Yolcularınız da sizin kadar konforlu seyahat edebilir.
En basit koltuk olan sabit tip koltuktan yeni döner tablalı
ve arkaya yatan koltuklara kadar birçok seçenek arasından
seçim yapabilir, bunlara ek olarak ilave kullanım alanı sunan
katlanabilir yolcu koltuğunu da tercih yapabilirsiniz.
Sunulan yolcu koltukları:
•
•
•
•
•
•

Statik
Basic
Medium
Premium (havalandırma seçeneğiyle birlikte)
Katlanabilir
Arkaya yatabilen

Direksiyon simidi
Yenilenen direksiyon simidi tasarımıyla
daha ergonomik olmakla beraber
gösterge ve konsol ile senkronize olmanızı
sağlayacak birçok kumandayı da elinizin
altında bulundurmaktadır. V8 ve deri
direksiyonların alt kısımları konfor ve
hareket kolaylığı sağlamak için düzdür.
•
•
•
•

Standart
Exclusive deri
V8
Ahşap

Renkli 4” ekran
Renkli 7” ekran
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İç Donanım

işinize ÖZEL
tasarlayın
Aracınızı en ince ayrıntısına kadar geniş seçeneklerle zevkinize özel
tasarlayabilirsiniz. Bize yeter ki ne istediğinizi söyleyin.
Ek paketler hakkında bilgi almak için lütfen Yetkili Satıcılarımıza başvurun.

Alt yatak
İyi dinlenebilmeniz için araç
içindeki yataklarda ferahlık
ve konfora çok dikkat ettik.
Rahatlığınıza en uygun yatak
malzemesini panel, köpük
veya paket yaylı alternatifler
arasından seçebilirsiniz. Yeterli
bir uyku alanı sunmak adına
yataklarımızda standart uzunluk
2 m’dir. Genişlik ise 80 cm sabit
olan veya 80 cm’den 100 cm’ye
kadar uzatılabilen özellikte iki
seçeneğimiz bulunmaktadır.
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Üst yatak
İkinci bir yolcunun rahatlıkla uykusunu
alabilmesi için üst yataklarımızda
konfordan ödün vermedik.
Üst yataklar 2 m uzunlukta olup kabin
modeline bağlı olarak farklı genişlikte
sunulmaktadır. 60 cm ve 70 cm
genişlikte olan seçenekler bonell yaylı
şilteli verilmektedir. 80 cm genişilikte
seçilmesi durumunda ise cep yaylı
şilteli sunulmaktadır.
70 cm ve 80 cm genişlikte yataklarda
erişim için yardımcı merdiven de
mevcuttur.

Arka tavan dolapları
Tavan ile arka duvar
arasındaki alanda, eşyalarınızı
saklayabileceğiniz 300 litreye
varan 3 bölmeli dolap sunmaktayız.
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Teknİk
özellİkler
KABİNLER

MOTOR VE ŞANZIMAN

Euro 6 motorlar

S

Scania S-serisi
Rakipsiz iç hacmi ve heybetli görünümüyle yeni S kabinde
koltuğa oturmak eşsiz ve çok özel bir deneyimdir.

6 sıralı

Motorlar

Normal

Yüksek

13-litre

410 hp (302 kW) 1.900 dev/dk

2.150 Nm (1.000-1.300 dev/dk)

SCR

13-litre

450 hp (331 kW) 1.900 dev/dk

2.350 Nm (1.000-1.300 dev/dk)

SCR

13-litre

500 hp (368 kW) 1.900 dev/dk

2.550 Nm (1.000-1.300 dev/dk)

SCR

16-litre

520 hp (382 kW) 1.900 dev/dk

2.700 Nm (1.000-1.300 dev/dk)

EGR, SCR

16-litre

580 hp (427 kW) 1.900 dev/dk

2.950 Nm (1.000-1.350 dev/dk)

EGR, SCR

16-litre

730 hp (537 kW) 1.900 dev/dk

3.500 Nm (1.000-1.400 dev/dk)

EGR, SCR

V8

R

Scania R-serisi
Güvenilir ve sağlam yapısıyla yenilenen R kabini size bir
araçtan isteyebileceğiniz birçok özelliği sunabilmektedir.

Motorlar

Normal

Şanzımanlar

Yüksek

4x2
Şasi yüksekliği:
alçak/normal

6x2 ilave dümenlenebilir
Şasi yüksekliği:
alçak/normal

Beşinci tekerlek bağlantısı

6×2
Şasi yüksekliği:
normal

6×2 arka dümenlenebilir
Şasi yüksekliği:
alçak/normal
Sadece kamyon içindir.

Scania çekicilerde beşinci tekerlek, donanım olarak fabrika
çıkışında araç üzerinde sunduğumuz bir ekipmandır.
Modellerimizde standart ekipman olmasının yanında dilerseniz
uygulamanıza özel beşinci teker seçeneklerimiz de mevcuttur.
Beşinci teker şeçenekleri için farklı yükseklik ve konumlarda,
kayar tip veya sabit tip modeller arasından tercih
yapabilirsiniz.

6×2
Şasi yüksekliği:
alçak/normal

Yeni Scania çekicileri çok sayıda dingil konﬁgürasyonuyla
sunulmaktadır. İhtiyacınıza en uygun çözümü bulmak için
Scania Yetkili Servislerinizle iletişime geçiniz.
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Seçenekler

şanzıman

ŞASİ
Dingil konfigürasyonu

Tork

12 vites

Premium şanzıman

Azami 2.350 Nm

Opticruise, Retarder

12+2 vites

Çift karınca vitesli premium şanzıman

Azami 2.700 Nm

Opticruise, Retarder

12+2 vites

Çift karınca vitesli premium overdrive
şanzıman

Azami 3.500 Nm

Opticruise, Retarder

PTO Güç Çıkışları
Scania aracınızın gücünden faydalanmanın birçok yolu vardır.
PTO seçeneklerimiz şanzıman-tahrikli (debriyaja bağlı),
volan-tahrikli (debriyajdan bağımsız) ve motor tahrikli
çözümler içermektedir.

Yeni Nesil Scania

Alba İmaj Broşürü, 2017.04, V.01

| Scania Finans | DOD Ağır Vasıta | 444 72 44 (444 SC 44) |

/ ScaniaTr

Scania aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Scania model, tasarım, renk, donanım,
aksesuar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu broşür baskı tarihinden
sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Scania tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla
ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel
donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık
gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve AB yasaları veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır.
Scania ürün ve hizmetlerini satın alırken kanuni gereklilikler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda daha fazla bilgi almak için
lütfen Scania Yetkili Satıcıları ve Servisleri ile iletişime geçin veya www.scania.com.tr adresini ziyaret edin.

