
 
VYSOKOPODLAŽNÍ

SCANIA TOURING
Nová generace autokarů Scania byla na základě více než staletých technických zkušeností vyvinuta tak, aby splňovala současné 
i budoucí požadavky na cestování. Přináší široký výběr pohonných jednotek vyznačujících se vysokou energetickou účinností 
a nabízí velké množství nejmodernějších technologií od bezpečnostních systémů až po nižší emise škodlivin i hluku. Díky vynikající 
provozuschopnosti, hospodárnosti a možnosti vysoké přepravní kapacity pro cestující a zavazadla navíc nová generace umožňuje 
skloubit udržitelnou mobilitu s nízkými provozními náklady.

PRO DÁLKOVÉ CESTOVÁNÍ
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Společnost Scania uplatňuje aktivní strategii vývoje a zdokonalování výrobků. Z tohoto důvodu si vyhrazuje právo na provádění změn týkajících se konstrukce a specifikací svých výrobků, rozsahu svých služeb i jakýchkoli informací bez předchozího 
oznámení. Kromě toho nemusí být některé výrobky a služby, s ohledem na případné národní nebo celoevropské zákonné požadavky, dostupné na všech trzích. Máte-li zájem o další související informace, obraťte se na příslušného místního prodejce nebo 
navštivte stránky www.scania.com

Scania CV AB
SE 151 87 Södertälje, Švédsko
Telefon +46 8 55381000
www.scania.com
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9 litrů, 360 k
Bionafta, HVO, motorová nafta

13 litrů, 450 k
Bionafta, HVO, motorová nafta

13 litrů, 500 k
HVO, motorová nafta

13 litrů, 370 k
HVO, motorová nafta

13 litrů, 410 k
Bionafta, HVO, motorová nafta

Obecné

Uspořádání náprav: 2nápravová, 3nápravová verze s (řízenou) 
vlečenou nápravou

Uspořádání dveří: 
1-1-0, 1-0-1, 1-0-0

Rozměry

Délka: 10,9 m, 12,1 m, 12,3 m, 12,9 m a 13,7 m

Šířka: 2,55 m, 2,5 m

Výška: 3,80 m 

Prostor cestujících

Až 63 míst k sezení

Sedadla: Sklopná sedadla Kiel nebo Vega s bočním nastavením 
a dvoubodovými nebo tříbodovými bezpečnostními pásy pro 
všechny cestující, držák časopisů, loketní opěrka v uličce, 
opěrka pro nohy, sklopné stolky s držákem nápojů u každého 
sedadla, háček na oblečení, základna ISOFIX pro dětskou 
sedačku, odpadkový koš
Sedadla na kolejničkách.

Výbava: Otevřené police na zavazadla nad hlavami cestujících, 
kamerový dohled, informační a zábavní systém – 3 možnosti 
výběru (Wi-Fi), LED osvětlení interiéru, rohož v uličce, vpředu 
a na schodech, polstrovaný strop, stropní a podlahové 
osvětlení uličky, kuchyňka JTM, toaleta, nabíjecí USB port, čtecí 
LED lampička

Prostor řidiče

Sedadla: Vyhřívané sedadlo řidiče ISRI s tříbodovým 
bezpečnostním pásem

Podpůrné systémy: Podpora řidičů Scania, asistent udržování 
v jízdním pruhu, prevence kolize při změně jízdního pruhu, 
adaptivní tempomat s aktivní predikcí, podpora pozornosti, 
pokročilé autonomní nouzové brzdění, elektropneumatická 
parkovací brzda, upozornění na nebezpečí srážky se 
zranitelnými účastníky silničního provozu, upozornění na 
objekty v mrtvém úhlu, asistent rozjezdu do kopce a systém 
Scania Fleet Management, který shromažďuje, ukládá a odesílá 
informace z vozidla za účelem jejich analýzy.

Výbava: Světlo na čtení vpředu, elektricky otevírané okno
řidiče, elektrické sluneční clony na čelním skle, chladnička 
v palubní desce, lůžko řidiče, Alco Lock, mikrofon, automat na 
jízdenky

Sedadlo pro doprovod: Sedadlo Kiel nebo Yubang 
s tříbodovým bezpečnostním pásem, mikrofon pro průvodce

Zavazadlový prostor

Objem zavazadlového prostoru (model s WC)
8,47 m3 (12 m), 9 m3 (12,9 m) a 9,32 m3 (13,7 m)
Ručně ovládané dveře s horním závěsem.
Ručně nebo pneumaticky ovládané dveře s paralelními závěsy.
Držáky pro box na lyže.

Elektrické systémy

Xenonové světlomety, LED světla pro denní svícení, poziční 
a směrová světla, LED boční a zadní světla, mlhová světla,
akumulátor 210 Ah nebo 230 Ah nebo systém se dvěma 
akumulátory,
alternátor 2×150, 2×180 A

Brzdy a bezpečnostní výbava

Kotoučové brzdy, elektronický brzdový systém (EBS), 
protiblokovací systém brzd (ABS), varování před neúmyslným 
opuštěním jízdního pruhu (LDW), pokročilé autonomní 
nouzové brzdění (AEB), kontrola trakce (TC), asistent rozjezdu 
do kopce, automatická brzda při otevřených dveřích, kamera 
se zpětným pohledem, hasicí zařízení v motorovém prostoru, 
nouzové zrcátko a kladívka

Zavěšení a kola

Zavěšení předních kol: Nezávislé zavěšení nebo
tuhá náprava
Kneeling celé přídě, možnost zvednutí nebo snížení celého 
vozidla
Pneumatiky: 295/80, 315/70 nebo 315/80
Ráfky: Hliníkové nebo ocelové

Dveře a okna

Volitelné: Tónovaná boční a zadní okna s dvojitým zasklením 
Výtah pro vozíčkáře
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zrcátka

Pohonné jednotky – spalovací motor, Euro 6 

Bionafta, HVO, motorová nafta: 
9litrový s výkonem 360 k (265 kW), točivý moment 1700 Nm
13litrový s výkonem 410 k (302 kW), točivý moment 2150 Nm
13litrový s výkonem 450 k (331 kW), točivý moment 2350 Nm
HVO, motorová nafta: 
13litrový s výkonem 370 k (272 kW), točivý moment 1900 Nm
13litrový s výkonem 500 k (368 kW), točivý moment 2550 Nm
Objem palivových nádrží (využitelný): 275–460 litrů

Převodovka:
12stupňová se systémem Scania Opticruise
6stupňová plně automatická (ZF EcoLife 2)


