
Нове 
покоління 
вантажівок 
для міста
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Ваша робота є важливою складовою екосистеми міста, від якої залежить життя тисяч 
людей. Міста стають усе більшими, що спонукає автопромисловість знаходити нові, 
компактніші й досконаліші рішення – смарт-рішення. На щастя, це наша спеціалізація. 

Ви мусите тісно взаємодіяти з вашим оточенням. Ваш бізнес унікальний, але так 
само унікальне й місто, в якому ви працюєте. Тож ми шукаємо й знаходимо рішення, які 
цілком задовольняють наших клієнтів. Ми оптимізуємо наші транспортні засоби, щоби 
знизити рівень шкідливих викиді, що актуально для Дніпра, продумуємо елементи 
безпеки, які відповідають жорстким нормам у Львові, знаходимо ідеї, які допомагають 
уникати заторів на вузьких вулицях Києва.

Наші автомобілі з новими кабінами L-типу, міськими кабінами типу Р та екіпажними 
кабінами Scania на 7-літрових дизельних та 9- і 13-літрових газових двигунах точно 
і безвідмовно виконають будь-яке поставлене завдання. 

Зрештою, вони створені саме для вашого бізнесу.

Рішення для  
найкращого у світі 
міста. Вашого міста 
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Раді представити вам нове покоління вантажних автомобілів із широким спектром 
сервісних послуг, призначених для повномасштабної роботи в умовах міста.

Оснащені новими кабінами типів L, Р і G та екіпажними кабінами Scania, 
7-літровими двигунами та оновленими 9- і 13-літровими газовими моторами – це 
покоління автотранспорту можна назвати справжніми трудівниками мегаполісів. 

Немає значення, яку роботу ви виконуєте: гасите пожежі, вивозите сміття чи 
доставляєте товари. Ми готові надати вам рішення, яке цілком відповідатиме 
вашим потребам. 

Ми зробили все, щоби максимально скоротити необхідність поточних ремонтів 
та техобслуговування, значно підвищили рівень безпеки та запровадили 
низку рішень, завдяки яким автомобілі стали безпечними для навколишнього 
середовища. Цінність таких автомобілів багаторазово перевищує їхню початкову 
вартість. 

Вітайте лінійку 
транспорту 
для міста
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Продумані 
рішення

Повна оптимізація
Переваги нашої модульної системи 
дозволяють максимально оптимізувати 
кожний вузол і агрегат транспортного засобу. 
Завдяки цьому ми пропонуємо вам продумані 
рішення, в яких враховано усе до найдрібніших 
деталей, рішення, які дозволять вам працювати 
ефективно й ощадливо. Ми можемо зменшити 
вагу вашого транспортного засобу і при 
цьому збільшити корисне навантаження. Ми 
можемо підібрати оптимально ефективний 
для вашої роботи двигун, що дозволить вам 
заощаджувати на пальному. Ми продумаємо 
для вас найекологічніші рішення. Співпраця 
з нами безпрограшна для вас.

Комплекс інтелектуальних послуг
Досконалі технічні рішення 
у поєднанні з  раціональними 
смарт-сервісами дають блискучий 
результат. Використовуючи 
запропоновані нами інноваційні 
послуги, ви завжди будете на крок 
попереду. І не забувайте про наші 
угоди про обслуговування за гнучким 
графіком, які передбачають новий 
стандарт обробки даних, що надходять 
від вашого авто, у реальному часі, що 
дозволяє відкоригувати техогляд або 
плановий ремонт відповідно до ваших 
нагальних потреб.

Для виконання поставлених задач ми використовуємо свої беззаперечні 
переваги – добре відому модульну систему та продумані інтелектуальні 
рішення, котрі гарантують нам провідне місце на ринку. Так, поєднуючи силу 
і розум, ми бездоганно виконуємо свою роботу. Саме завдяки цьому ви 
отримуєте надійну техніку, що відповідає усім стандартам роботи в умовах міста. 
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Працюючи в такому місті, як Львів, ви завжди перебуватимете 
в пожвавленому автопотоці. До того ж «компанію» на дорозі вам 
складатимуть не лише автомобілі, а й пішоходи, мотоциклісти та 
велосипедисти. Усі ці чинники підносять питання безпеки на найвищий 
щабель і ставлять додаткові вимоги до вибору нового автомобіля. Завдяки 
покращеному огляду з кабіни та ще досконалішій гальмівній системі нова 
лінійка наших авто для міста перевищить ваші сподівання.

Тихо і безпечно: 
вимоги львова 

Нова лінійка вантажівок і функції безпеки

Нова лінійка вантажівок і функції безпеки
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Нижнє бокове вікно The City Safe 
Window – для безпечного руху 
в умовах міста
Розміщене внизу пасажирських 
дверцят вікно The City Safe Window, 
яким комплектуються P- та L-кабіни, 
значно покращить водієві прямий огляд, 
що суттєво знизить ризик пошкодження 
авто чи аварій і загалом дозволить 
водієві почуватися більш безпечно 
і впевнено. 

Оглядовість
Розроблена спеціально для роботи 
в  місті, лінійка нових кабін забезпечує 
прекрасну оглядовість із водійського 
місця. Низько розташована приладова 
панель, більш продумане розміщення 
водійського місця та збільшена площа 
віконних поверхонь гарантують водієві 
максимальну оглядовість. Цьому ж 
сприяють і великі зовнішні дзеркала 
у компактних корпусах.  

L-серія
Наша нова L-кабіна ставить вас на 
один рівень з усіма іншими учасниками 
дорожнього руху. Компактна і водночас 
простора кабіна низько посаджена на 
шасі та висунута трохи вперед, тунель 
двигуна всередині не заважає вільному 
пересуванню по кабіні. Низька посадка 
зменшує навантаження на руки й коліна 
водія, що забезпечує додатковий 
комфорт у роботі.

Система камер
В умовах міста усе, що дозволяє 
зменшити мертві зони та сприяє безпеці, 
є додатковими перевагами. Система 
камер (фронтальна, задня та бокова) 
дозволяє водієві постійно контролювати 
все, що відбувається навколо. Є також 
можливість встановити додаткову 
камеру з каталогу аксесуарів Scania, 
що забезпечить водієві кут оглядовості 
на  360°.

Гальма
Для нас за честь зробити ваш 
автомобіль максимально ефективним 
і безпечним. Зверніть увагу на Electric 
Parking Brake – електронне паркувальне 
гальмо, що гарантує автоматичну 
зупинку транспортного засобу, коли 
відкриваються дверцята кабіни.

Програма навчання водіїв Scania.
Акцент на безпеку 
В умовах міста водій як ніхто потребує 
додаткового захисту. Навчити водіїв 
якісно виконувати свою роботу, 
не жертвуючи безпекою, – це чудова 
інвестиція. Компанія Scania пропонує 
серію навчальних програм для водіїв. 
Програми охоплюють великий спектр 
питань, і безпека – одне з них.

Нова лінійка вантажівок і функції безпеки 
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Багатьом вантажно-транспортним компаніям щастить 
працювати на широких шосе, а от вам випали вузькі, 
звивисті й перевантажені автотранспортом вулиці 
центру Києва. Вам доведеться освоїти складну науку 
маневрування, навчитися планувати поїздки так, щоб 
уникати скупчень транспорту і заторів. 

Завдяки Scania ви маєте автомобіль, створений 
спеціально для подолання таких перешкод, оскільки на 
додачу він ще й оснащений низкою смарт-послуг, які дуже 
допоможуть водієві в його роботі. 

Підкоріть 
перевантажені 
вулиці києва

Система управління автопарком
В умовах перевантаженого транспортом міста 
можливість бути постійно на зв’язку дає 
вагомі переваги. Завдяки Fleet Management 
System ви маєте змогу скеровувати й 
контролювати ваших водіїв у режимі 
реального часу. Прокладіть для них шлях, який 
дозволить уникнути скупчення транспорту, 
надішліть потрібну інформацію про якість 
дорожнього полотна, скеруйте їхні маршрути.

Керованість і рульове управління
Безумовно, ваші водії заслуговують 
найкращих засобів безпеки. Забезпечивши їх 
автомобілями, котрі демонструють кращу 
у своєму класі маневреність та стабільність, 
ви сприяєте покращенню умов і підвищенню 
якості їхньої роботи. Наша нова система 
управління осями забезпечує низку переваг, 
зокрема EST, електрогідравлічне керування 
задньою підйомною керованою віссю, 
уможливлює точніше виконання поворотних 
маневрів, а також сприяє меншому зносу шин.

Scania Оптикруз
Нова покращена система автоматичного 
перемикання передач Scania Оптикруз 
не лише позбавить водія необхідності 
переходів з однієї передачу на іншу, 
а й сприятиме при цьому економії пального. 
Нова стратегія перемикання передач 
розроблена таким чином, щоб постійно 
враховувати дорожні умови, зокрема такі 
фактори, як тип дорожнього полотна та 
характеристики двигуна. 

Програма навчання водіїв. Головна тема – 
робота в умовах міста
Робота в міському середовищі ставить низку 
вимог перед водієм. Щоби допомогти водієві, 
Scania пропонує модульні навчальні курси, 
розроблені спеціально для освоєння тонкощів 
роботи в умовах міста. В програмі курсів, 
зокрема, передбачене відпрацювання навичок  
маневрування на вузьких вулицях і способи 
уникнення заторів. Передбачено також 
можливість адаптації курсу до місцевих умов 
або конкретного міста, в якому працюватиме 
водій.

Збільшення часу роботи
Робота на газовому двигуні забезпечує значно 
нижчий рівень шуму. Це дозволить багатьом 
операторам суттєво розширити діапазон 
робочих годин, зокрема працювати у нічний 
час, і, правильно плануючи свій графік, 
загалом скорегувати роботу так, щоб уникати 
годин пік на дорогах.

Кращі на ринку маневреність і керованість
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Вулиці Харкова просторіші й менш перевантажені, 
що суттєво покращує роботу. Однак і в цих умовах 
є можливість підвищити продуктивність вашого автопарку. 
Пропонуємо збільшити корисне навантаження ваших 
вантажівок або задіяти арсенал додаткових сервісів, котрі 
допоможуть вам якісно керувати автопарком. Компанія 
Scania має багато інтелектуальних рішень, які допоможуть 
вам вивести ваш бізнес на новий рівень. 

харків: 
підвищення 
продуктивності 
можливе

Новий 7-літровий двигун
Нове поповнення в лінійці двигунів Scania. 
Цей шестициліндровий двигун потужністю 
220, 250 та 280 к. с. забезпечить вам 
необхідну потужність та водночас економію 
пального. Крім того, двигуни гарантують 
знижений рівень шуму та вібрації. 
Найочікуваніші новини для роботи на 
вулицях міста.

Техобслуговування за гнучким графіком
У кожного вантажного автомобіля своє 
призначення і свій графік роботи, тому 
і техогляд транспортних засобів планується 
за гнучким графіком. За новим стандартом 
угод на техобслуговування графік 
розробляється на основі даних, отриманих 
із систем контролю роботи ваших машин. 
Опрацьовуючи отриману інформацію, ми 
робимо висновок про час проходження 
техогляду та обсяг ремонтних робіт 
конкретних вузлів і агрегатів. Такий підхід 
дозволяє нам раціонально планувати свою 
роботу, а вам належним чином, якісно 
і безпечно, виконувати свою.

Гарантія роботи без простоїв
Завдяки функції управління автопарком 
Scania Fleet Care ви можете зосередитися 
на своїй роботі, довіривши питання 
планування та організації обслуговування 
вантажівок вашого автопарку 
персональному менеджеру. 
Кількість незапланованих простоїв буде 
зведена до мінімуму, а технічні 
обслуговування будуть відкориговані 
відповідно до ваших потреб. 
Зосередьтеся на основному бізнесі, 
залишивши решту дрібниць на особистого 
менеджера, який планує весь сервіс і 
технічне обслуговування вашого 
автомобіля.
Наша нова сервісна програма «Гарантія 
Безвідмовної Роботи», котра враховує усі 
техогляди та ремонтні роботи, як 
заплановані так і позапланові, гарантує 
покриття витрат за усі непередбачувані 
години простою.

Загальні експлуатаційні витрати

Загальні експлуатаційні витрати
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Світ живе в умовах глобального потепління, та ми робимо все 
можливе, щоб запобігти цій проблемі. Ми пропонуємо низку 
рішень із використання альтернативних видів палива, що 
дозволить вам належним чином скорегувати роботу вашого 
автопарку відповідно до локальних вимог у конкретних містах, 
зокрема у Дніпрі. Маючи можливість створити для вас авто, 
досконале до найдрібніших деталей, можемо також звести 
до мінімуму шкоду, яку ваш автопарк завдає навколишньому 
середовищу.

дніпро: 
починаємо з 
чистої сторінки

Екологічно раціональний підхід

Екологічно раціональний підхід
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Альтернативні види палива
Час змінюється, і разом з ним наші міста. 
Згодом перевезення товарів і людей у містах 
набуде критичного значення, тому транспортні 
сполучення та рішення повинні вийти на новий 
рівень. З мінімальним впливом на довкілля. 
Scania вже сьогодні пропонує рішення, які 
можуть суттєво зменшити СО2 без втрат 
продуктивності автопарку. У новій лінійці 
наших двигунів запропоновано низку рішень, 
які дозволяють втілювати екологічні рішення 
у вашому місті. Ваш бізнес буде абсолютно 
безпечним для навколишнього середовища 
з нашими двигунами. Серед них 7-літровий та 
13-літровий газовий двигуни, які можуть 
заправлятися природнім газом, біогазом або 
HVO (гідрована рослинна олія). 

Новий 13-літровий газовий двигун
Визнаючи, що екологічна безпека є вкрай 
актуальним питанням для багатьох, ми 
пропонуємо наш новий 13-літровий газовий 
6-циліндровий двигун, котрий завдає мінімум 
проблем навколишньому середовищу. 
Потужність двигуна 410 к. с., ним 
комплектуються вантажівки серій G та R, за 
бажанням двигун можна поєднати зі Scania 
Оптикруз або автоматичною коробкою передач. 
Робота на біогазі не тільки дозволяє знизити 
викиди CO2 на 90%, але й сприяє зниженню 
рівня шуму двигуна, що дозволить вам 
працювати в умовах міста в нічні години. 

Екологічно раціональний підхід 

Оновлений 9-літровий газовий двигун
Оновлений 9-літровий газовий двигун 
потужністю 280 і 340 к. с. досить компактний, 
що дозволяє знизити вагу у порівнянні 
з 13-літровою версією. Це дозволить вам 
збільшити вантажопідйомність авто, 
не жертвуючи іншими його якостями.

Програма навчання водіїв. Головна тема –
охорона навколишнього середовища
За сприяння саме водіїв ви можете суттєво 
знизити шкоду, якої завдає навколишньому 
середовищу ваш автопарк. Компанія Scania 
пропонує серію навчальних програм для водіїв 
різної тематики, однією з пропонованих тем є 
питання екологічності транспортних засобів. 

Автозупинка
Потужний двигун знає, коли треба зупинитися. 
Користуючись функцією Autostop 
(«Автозупинка»), ви можете бути впевнені, 
що уникнете марних витрат пального, оскільки 
двигун автоматично припинить роботу, щойно 
автомобіль зупиниться. Завдяки цій функції 
зменшується кількість викидів CO2 
і знижується рівень шуму.
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У Scania вважають, що успіх будь-якої транспортної компанії 
у великій мірі залежить від залучення кращих водіїв. І не має 
значення, працюєте ви в Одесі чи деінде. Але, щоб залучити кращих 
водіїв, слід забезпечити їм комфортне робоче місце й озброїти 
їх розумними інструментами контролю та моніторингу. Інновації 
в дизайні кабін та інженерних рішеннях, відшліфовані до ідеалу 
найдрібніші деталі – усе це дозволяє створити для ваших водіїв 
найсприятливіші умови праці.

одеса:  
життя на ходу

Чудове робоче місце

чудове робоче місце
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Ергономіка
Нове покоління автомобілів пропонує 
низку нових засобів для покращення 
умов праці водія. Це, зокрема, нове 
розташування водійського сидіння та 
нижче розташування приладової панелі, 
що покращує оглядовість із кабіни, 
а загалом краща організація робочого 
місця водія з погляду ергономіки.

Р-серія для міста
Нова Р-кабіна із низьким тунелем 
двигуна – ідеальний вибір для роботи 
в умовах щільного трафіку та частого 
виходу або доступу в кабіну через 
дверцята з боку пасажира. Установка 
7-літрового двигуна робить тунель на
95 мм нижчим, ніж у звичайних кабінах 
типу Р. Це забезпечує додатковий простір 
та зручність пересування по кабіні.

Екіпажна кабіна Scania
Задні двері нової екіпажної кабіни Scania 
оснащені зсередини довгими жовтими 
поручнями. Вони мають зручну для 
захвату поверхню і відкриваються на 85°. 
Для посадки-висадки передбачено 
фіксовану або відкидну сходинку. Кабіна 
комплектується сидіннями на вибір, 
відсіками для речей, окремою системою 
клімат-контролю та освітлення.

Відсіки для зберігання
Ваші водії перебувають у кабіні тривалий час, 
часто у них виникає потреба брати з собою 
додаткове обладнання або якісь особисті 
речі. Для їхнього максимального комфорту 
кабіни оснащені зручними місткими 
відсіками для зберігання.

Чудове робоче місце

Додаткові пасажирські сидіння
Для максимальної ефективності певних 
робіт необхідна хай і невелика, але 
команда. У більшості кабін додаткові 
сидіння не передбачені. Але в новій кабіні 
типу L така можливість є. Додатково 
посередині кабіни встановлюються два 
пасажирські сидіння. Таким чином у 
ній може бути три зручних повноцінних 
пасажирських сидіння.

Простий доступ
Якщо вам протягом дня потрібно 
неодноразово заходити й виходити 
з кабіни, ви, безсумнівно, оціните зручність і 
висоту сходинок. Нові Scania серії L в цьому 
плані виняткові. Вони пропонують не лише 
зручний доступ у кабіну за допомогою 
однією або двох сходинок. Версія кабіни 
з однією сходинкою у стандартній 
комплектації вже включає функцію 
нахилу кабіни при виході. Цю опцію можна 
додатково замовити для кабін із двома 
сходинкам. Функція нахилу кабіни означає, 
що передня пневмопідвіска опускається на 
100 мм щойно водій ставить автомобіль на 
стоянкове гальмо.
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Розробляючи рішення, що ідеально задовольнятимуть ваші 
потреби, ми маємо знати, з чим і як ви працюєте. Наша 
практика ведення бізнесу завжди ґрунтувалася на тісній 
співпраці з клієнтами.

Тож давайте зустрічатися. Переставмо місцями цифри, 
знизимо видатки і збільшимо доходи.

Розробімо рішення, яке якнайкраще відповідатиме 
потребам кращого у світі міста – Вашого міста. 

перейдемо 
до справи

Спеціальна пропозиція
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