
Въз основа на сериозен инженерен опит, нашето ново поколение автобуси е разработено, за да отговори 
на изискванията на днешните и утрешните операции. Енергийно ефективен, наличен в широка гама 
задвижвания, той предлага най-новите технология във всичко - от системи за безопасност до намалени 
нива на емисии и шум. И чрез отлично време на работа и икономия на гориво, автобусите на Scania Higer 
позволяват устойчивата мобилност да върви ръка за ръка с икономията на работа.

Scania Higer
ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ



Задвижване - дизел, Евро 6

Биодизел, HVO, дизел:
9-литра 320 к.с. (235 kW)въртящ момент 1600 Nm
9-литра 360 к.с. (265 kW), въртящ момент 1700 Nm
13-литра 410 к.с. (302 kW), въртящ момент 2150 Nm
13-литра 450 к.с. (331kW), въртящ момент 2350 Nm

HVO, дизел: 
13-литра 370 к.с. (272 kW), въртящ момент 1900 Nm
13-литра 500 к.с. (368 kW), въртящ момент 2550 Nm

Капацитет за гориво (използваеми обеми): 275–460 литра

Скоростни кутии:
6-степенна автоматична скоростна кутия
12-степенна скоростна кутия Scania Opticruise

Колела

Размер на гумите (предни): 295/80, 315/70, 315/80
Размер на гумите (задни): 295/80, 315/70, 315/80
Алуминиеви или стоманени джанти

Електрическа система

150, 180, 210 или 230 Ah или система с двойна батерия, 24 V
Алтернатор 150, 180, 2х150 или 2х180

Спирачки

Дискови спирачки, електронна спирачна система (EBS), 
антиблокираща спирачка система (ABS), контрол на сцеплението (TC), 
спирачка на автобуса, задържане на наклон, индикатор за износване 
на накладките,  произведени от стомана защитаваща от всяка ръжда 
или удароустойчива синтетика, отделни резервоари за въздух за всяка 
верига, изпускателна спирачка с автоматично управление

Подпомагащи системи

Поддръжка на водача на Scania, помощ за поддържане на лентата, 
смяна на лентата предотвратяване на сблъсък, круиз контрол с активно 
прогнозиране, поддръжка за внимание, усъвършенствана аварийна 
спирачка, електропневматична ръчна спирачка и сблъсък с уязвим 
участник в движението

Оси и окачване

Конфигурация: 2-осен

Предна ос:
Независимо окачване 
Макс. товароносимост
Независимо окачване 8,0 тона

Задна ос:
Заден мост, задвижван
Макс. товароносимост 13 тона

Full air suspension with electronic level control system (ELC)
Total raising or lowering of chassis height.
Kneeling instep, whole front or whole side.

Scania следва активна политика за разработване и усъвършенстване на продукти. Поради тази причина Scania си запазва правото да
прави промени, свързани с дизайна и спецификацията, своите продукти и услуги и всякаква информация без предварително известие.
Освен това, поради национални или европейски законови изисквания, някои продукти и услуги може да не са налични на всички пазари.
За допълнителна информация по тези въпроси, моля, свържете се с вашия местен дилър или посетете https://www.scania.bg

Общи данни

Врати конфигурация: 1-1-0, 1-0-0

Размери 

Дължина: 12.0 m

Широчина: 2.5 m, 2.55 m

Височина: 3.6 m

Зона пътници

Седалки: Vega 440, ръчен или автоматичен асансьор за инвалидни 
колички с отделна врата преди средната врата, четири приоритетни 
места със сгъваеми подлакътници, място за инвалидна или детска 
количка, сгъваеми седалки, лампа за четене и въздушни дюзи

Оборудване: Поставка за багаж, камера за наблюдение, 
инфотейнмънт система (Wifi), вътрешно LED или флуоресцентно 
осветление

Покривни люкове: електрически или фиксирани

Зона водач

Седалка: ISRI шофьорска седалка

Инструментален панел: фиксиран

Оборудване: Аудио система, система за оповестяване

Климатична система

Отопление и охлаждане: Конвекторна верига в зоната за пътниците, 
допълнителен нагревател (дизел), размразител, комбиниран 
климатик за водача, вентилация с контролирана температура и 
климатик за пътника


