
 
ВИСОКА ПЛАТФОРМА

Scania touring HD
Въз основа на сериозен инженерен опит, Scania автобус от новото поколение е проектиран в отговор на градът -  днес и в 
бъдеще. 
Без компромис с енергийната ефективност, наличен с широка гама двигатели и проектиран да повиши привлекателността 
на обществения транспорт, предлага най-новите технологии във всичко - от системите за безопасност до намалените 
емисии и нивата на шум. И благодарение на отличната продължителност на работа, икономия на гориво и висок капацитет 
на пътниците, новата генерация автобуси позволява устойчивата мобилност и оперативната икономичност да вървят ръка 
за ръка. 

ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ



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

9-литров, 360 к.с.
Биодизел, HVO, дизел

13-литров, 450 к.с.
Биодизел, HVO, дизел

13-литров, 500 к.с.
HVO, дизел

13-литров, 370 к.с.
HVO, дизел

13-литров, 410 к.с.
Биодизел, HVO, дизел

Общи данни

Колела: 2-осен, 3-осен с задвижваща ос

Врати: 
1-1-0, 1-0-1, 1-0-0

Размери

Дължина: 10,9 m, 12,1 m, 12,3 m, 12,9 m и 13,7 m 

Ширина: 2.55 m, 2.5 m

Височина: 3.80 m 

Зона пътници

До 63 седящи пътници 

Седалки: Kiel седалка за 1 пътник, странично регулируема или 
седалки Vega с 2- или 3-точкови предпазни колани, държач за 
списание, подлакътник към пътеката, поставка за крака, сгъваеми 
маси с поставка за чаши във всяка седалка, закачалка за палто, ISOFIX 
приставка за бебешко столче, кошче за отпадъци на релси.

Оборудване: Отворени багажници над главата, камера за наблюдение, 
инфотейнмънт система (WiFi), вътрешно LED осветление, мек таван, 
таванно осветление на пътеката и пода, кухня JTM, тоалетна, USB порт 
за зареждане, светодиодна лапма за четене

Зона на водача

Седалка: Отопляема седалка ISRI с 3-точков колан 

Поддържащи системи: Scania Driver Support, електропневматична
ръчна спирачка, адаптивен круиз контрол (ACC), предупреждение 
за сблъсък на уязвими участниците в движението, предупреждение 
за мъртва зона, Scania Fleet Management, която събира, записва и 
изпраща информация от превозното средство за анализ.

Оборудване: Лампа за четене на карти, електрически задвижван
прозорец от водача, електрически сенници на предното стъкло, 
вградени в таблото, хладилник, леглото на водача, алкохолен дрегер, 
микрофон, машина за билети

Седалка на стюардеса: Kiel или Yubang седалка с 3-точков предпазен 
колан, микрофон 

Багажно отделение

Място за багаж (модел с тоалетна)
8,47 м3 (12 м), 9 м3 (12,9 м) и 9,32 м3 (13,7 м)
Паралелни врати за багажно отделение от алуминий, ръчно и
пневматично задвижвани
Скоби за ски бокс

Електрическа система

Ксенонови фарове, дневни LED светлини движение, габарити и 
пътепоказатели, LED странични и задни светлини, фарове за мъгла,
Батерия 210 или 230 Ah или двойна батерийна система,
Алтернатор 2x150, 2x180 A 

Спирачки и предпазно оборудване

Дискови спирачки, електронна спирачна система (EBS), 
антиблокираща спирачна система (ABS), предупреждение за 
напускане на лентата (LDW), разширена аварийна спирачка (AEB), 
контрол на сцеплението (TC), задържане на хълм, камера за задно 
виждане, пожарогасителна техника в двигателното отделение, 
аварийното огледало 

Окачване и колела

Предно окачване: Независимо окачване 
Гуми: 295/80, 315/70 или 315/80
Джанти: алуминий или стомана

Врати и прозорци

Опционални: Затъмнени странични и задни стъкла с двоен 
стъклопакет
Асансьор за инвалидни колички
Електрически регулируеми и отопляеми огледала

Задвижване - дизел и алтернативни горива, 
Евро 6

Биодизел, HVO, дизел:
9-литров 360 к.с. (265 kW), въртящ момент 1700 Nm
13-литров 410 к.с. (302 kW), въртящ момент 2150 Nm
13-литров 450 к.с. (331kW), въртящ момент 2350 Nm
HVO, дизел:
13-литров 370 к.с. (272 kW), въртящ момент 1900 Nm
13-литров 500 к.с. (368 kW), въртящ момент 2550 Nm
Капацитет на горивото (използваеми обеми): 275 - 460 литра

Скоростна кутия:
12-степенна скоростна кутия със Scania Opticruise
6-степенна напълно автоматична скоростна кутия (ZF EcoLife 2) 


