King of the City
Veilig, comfortabel en betrouwbaar. Dit is slechts een greep waar de Scania
distributietrucks garant voor staan. In deze brochure vindt u meer specificaties en
informatie terug zodat u doordacht een keuze voor uw volgende investering kan maken.

zekerheid voor uw
klanten
Omdat u zich bezig houdt met distributie, leveringen en logistiek, wilt u dat uw
voertuigen voortdurend beschikbaar zijn zodat de goederen op tijd bij de klant
aankomen. Distributie vindt vaak plaats in drukke steden met veel verschillende
en kwetsbare weggebruikers. De Scania trucks beschikken over de volgende
instrumenten om efficiënt én veilig uw werk te doen in de stad.

Veiligheid
In een grote stad kunt u er zeker van
zijn dat een truck nooit alleen is op de
weg. Om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen heeft Scania
daarom de meest innovatieve veiligheidssystemen.
Comfort
Een stuk rijden, in- en uitstappen en goederen in- en uitladen; dit komt meerdere
keren voor bij distributie in stedelijke
gebieden. Bij Scania kunt u rekenen op
een hoog comfortniveau. Het voertuig
is gemakkelijk te manoeuvreren en het
zicht vanuit de cabine is uitstekend.

Rendement
De motoren en aandrijflijnen van Scania
zorgen voor de inzetbaarheid en efficiëntie die in het concurrerende distributiesegment nodig zijn. Zij zorgen voor
lage operationele kosten en een groot
rijgemak. Hun onovertroffen prestaties
zijn mede te danken aan de toepassing
van de nieuwste technologie, waarin een
optimale balans is gevonden tussen een
hoog koppel, een laag verbruik en lage
emissies.

Veiligheid voor alles
De Scania trucks zijn beschikbaar met innovatieve veiligheidssystemen.
We streven ook naar een grotere verkeersveiligheid. De oplossingen
voegen niet alleen veiligheid voor de chauffeur toe, maar er wordt
ook gedacht aan de veiligheid van andere, kwetsbare weggebruikers
in de stad. De systemen worden geactiveerd of geven een
waarschuwingssignaal bij gevaarlijke situaties.
Lane Keep Assist, oftewel rijbaanassistentie, geeft een waarschuwingssignaal als de truck onbedoeld de
rijbaan verlaat. Het voertuig wordt
automatisch bijgestuurd en wordt
bij herhaling terug binnen de lijnen
gestuurd. Het systeem is volledig
geïntegreerd met Adaptive Cruise
Control, waardoor zowel de afstand
tot de voorganger als de positie op
het midden van de weg bewaakt
wordt.
Met de functie Lane Departure
Warning met Active Steering
waarschuwt het systeem niet alleen,
maar zal de truck ook eenmalig
terug naar het midden van de rijbaan
sturen. Deze combinatie zorgt voor
een verhoging van de veiligheid van
de chauffeur en medeweggebruikers.
Vooral in situaties waar opperste
concentratie nodig is, zoals in een
drukke stad, komt dit systeem het
beste tot zijn recht.
De Aanrijdingspreventie (Lane Change Collision Prevention) heeft als
functie om de truck binnen de lijnen te sturen indien er een obstakel op het
naast gelegen rijvlak wordt gedetecteerd. Het systeem werkt samen met de
dodehoekwaarschuwing. Indien deze op het hoogste niveau waarschuwt, zal
de truck automatisch ingrijpen als dat nodig is.

360° Surround View beschikt over
vier groothoekcamera`s wat zorgt
voor volledig zicht rondom de cabine.
In de cabine is een 7” monitor aanwezig, zodat de chauffeur duidelijk
beeld heeft van wat er rondom de
truck gebeurt. Deze 360° oplossing
zorgt voor een hogere veiligheid
voor zwakke weggebruikers die zich
tijdens het parkeren, manoeuvreren
en lossen in de buurt van de truck
bevinden.

Veiligheidspakketten
Om de keuze voor extra veiligheid wat makkelijker te maken, heeft Scania drie
pakketten samengesteld. Het Detection pakket biedt u een goede basis als
het gaat om veilig rijden door de stad, met een visueel en akoestisch signaal
in gevaarlijke situaties. Indien u wilt dat de truck actief ingrijpt in gevaarlijke
situaties, dan is het Prevention pakket de aangewezen samenstelling. Het
Comfort pakket biedt daarnaast nog een extra veiligheidsoptie, maar met Lane
Keep Assist ook een comfortabele assistent voor de chauffeur.
Onze veiligheidspakketten
Optie
Aanrijdingswaarschuwing zwakke weggebruikers
Dodehoekwaarschuwing
Lane Departure Warning Active Steering (LDWAS)

Detection

•
•

Lane change Collision Prevention (LCP)
Lane Keep Assist (LKA)

Prevention

•
•
•
•
•

Elektrohydraulisch Stuursysteem (EAS)
Active Safety Support (AEB+LDW+ACC)

Comfort

•
•
•
•
•
•
•

Dependencies
Een aantal opties maken gebruik van de techniek van andere
systemen. Let daarop op de volgende onderdelen, die alleen in
combinatie zijn te bestellen met een of meerdere andere opties.
Optie
Dodehoekwaarschuwing
Lane Departure Warning Active Steering (LDWAS)

Alleen in combinatie met:
Aanrijdingswaarschuwing zwakke
weggebruikers
Elektrohydraulisch Stuursysteem (EAS)

Lane change Collision Prevention (LCP)

Elektrohydraulisch Stuursysteem (EAS)
Aanrijdingswaarschuwing zwakke
weggebruikers
Dodehoekwaarschuwing

Lane Keep Assist (LKA)

Retarder
Adaptive Cruise Control		
Elektrohydraulisch Stuursysteem (EAS)

Specificaties
De veelzijdige P-cabine is ontwikkeld met het oog op veiligheid, comfort en betrouwbaarheid. Hij is bij uitstek geschikt voor stedelijke distributie dankzij het gemakkelijk
in- en uitstappen in combinatie met uitstekende manoeuvreerbaarheid en zicht.
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Slaapcabines

3
2

Laag

Hoog

2.280 mm

2.030 mm

1.590 mm 440 mm

1

2

168 + 168 liter

Normaal

2.280 mm

1.800 mm

1.360 mm 440 mm

1

2

168 + 168 liter

Laag

2.280 mm

1.500 mm

1.060 mm 440 mm

1

2

168 + 168 liter

Normaal

2.012 mm

1.800 mm

1.360 mm 440 mm

–

2

89 + 89 liter

Laag

2.012 mm

1.500 mm

1.060 mm 440 mm

–

2

89 + 89 liter

1.500 mm

1.060 mm 440 mm

–

2

–

Dagcabines
5

Korte cabines
Laag

4

1.730 mm

* Toegang tot de andere kant van de cabine vóór
de motortunnel langs.
5. Bedden
Benedenbed: breedte <1.000 mm, lengte
2.175 mm.
Er zijn drie uitvoeringen: een bonell-matras met
aan elkaar verbonden veren, een schuimmatras
die zich aan uw lichaam aanpast of een
pocketveringmatras.
7. Opbergruimte aan de buitenkant

7

6

4. Vloerhoogte

1. Totale lengte
2. Vloer-tot-dak, voetruimte
3. Vloer-tot-dak, midden van cabine
4. Vloerhoogte, midden van cabine

5. Bedoptie
6. Tredes
7. Opbergruimte aan de buitenkant

Achter de deur aan zowel de chauffeurszijde als
de bijrijderszijde is een extern opbergvak
geplaatst dat voorzien is van verlichting en
toegankelijk is zowel via de binnenkant als de
buitenkant van de cabine.

Specificaties
chassisopties
De Scania P-cabine is beschikbaar met onderstaande chassisopties,
voor zowel een trekker als bakwagen variant.
Trekkers
4x2
Chassishoogte: extra
laag/laag/normaal

Bakwagens
4x2
Chassishoogte:
laag/normaal/hoog

6x2
Chassishoogte:
laag/normaal

6x2 gestuurde
voorloopas
Chassishoogte:
normaal

6x2 gestuurde
naloopas
Chassishoogte:
laag/normaal

6x2 voorloopas
Chassishoogte:
normaal

Motoren
Slagvolume

Maximaal vermogen

Maximaal koppel

Emissieregeling

9 liter

280 pk (206 kW) bij 1.900 t/min 1

1.400 Nm (1.000–1.400 t/min)

SCR-only

9 liter gas

280 pk (206 kW) bij 1.900 t/min

1.350 Nm (1.000–1.400 t/min)

EGR

9 liter

320 pk (235 kW) bij 1.900 t/min 1, 2

1.600 Nm (1.050–1.400 t/min)

SCR-only

9 liter gas

340 pk (250 kW) bij 1.900 t/min

1.600 Nm (1.100–1.400 t/min)

EGR

9 liter

360 pk (265 kW) bij 1.900 t/min

1.700 Nm (1.050–1.475 t/min)

SCR-only

5 cilinders

1, 2

6 cilinders
7 liter

220 pk (162 kW) bij 1.900 t/min 1

1.000 Nm (1.050–1.500 t/min)

SCR-only

7 liter

250 pk (184 kW) bij 1.900 t/min 1

1.100 Nm (1.050–1.550 t/min)

SCR-only

7 liter

280 pk (206 kW) bij 1.900 t/min

1.200 Nm (1.050–1.600 t/min)

SCR-only

1

Beschikbaar voor toepassing van HVO

2

1

Beschikbaar voor toepassing van 100% biodiesel (FAME)

Elektrificatie van een
industrie
In de toekomst kan elk transport elektrisch zijn. En voor een duurzamere
wereld zullen velen van hen dat ook moeten zijn. Vooralsnog zal de
elektrificatie voornamelijk plaats vinden op korte afstand transport zoals
stadsdistributie.

ONS ELEKTRISCH PLATFORM
BEV

Aandrijving:

Elektromotor met permanente magneet en voorzien
van oliespraykoeling.
~295 kW 2.200 Nm (piek)
~230 kW 1.300 Nm (continu)
Elektrische PTO van 60 kW

PHEV
DC09 – 9-litermotor met 5 cilinders in lijn
Van 280 tot 360 pk
Elektromotor met permanente magneet en voorzien
van oliespraykoeling.
~130 kW (piek)
~115 kW (continu)

9 lithium-ion-accu’s, beschikbaar voor alle wielbasissen van meer dan 4.350 mm: 300 kWh (geïnstalleerd)
Accucapaciteit:

90 kWh (geïnstalleerd)
5 lithium-ion-accu’s, beschikbaar voor alle wielbasissen van meer dan 3.950 mm: 165 kWh (geïnstalleerd)

Opladen:

CCS-type 2 plug-in aansluiting tot 130 kW / 200 A DC

CCS-type 2 plug-in aansluiting tot 95 kW / 145 A DC

Treingewicht:

Max. 29 t

Max. 29 t

WAT BETEKENT HET
VOOR MIJN BUSINESS?
Het maakt niet uit of u een
enorme vloot trucks heeft of één
vrachtwagen, wij helpen u bij de
transitie op een manier die duurzaam is voor uw bedrijf - als u er
klaar voor bent. Nu of over een
decennium. Met onze holistische
benadering van elektrificatie
krijgt u meer dan individuele
voertuigen. Financiering, laadinfrastructuur, transportplanning,
onderhoud, chauffeurstraining
en vlootoptimalisatie zijn allemaal stukjes van de grote puzzel
en onze oplossingen voorzien in
elke behoefte.

Meer informatie?
Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen of wenst u meer informatie?
Stuur dan een mail naar bnl.marcom@scania.com.
Vervolgstappen:
1. U stuurt een mail naar bnl.marcom@scania.com
Vermeld in deze mail uw telefoonnumer en postcode.
2. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen
3. De Account manager uit uw regio neemt z.s.m contact met u op
Voor vragen kunt u natuurlijk ook terecht op onze Facebookpagina.
facebook.com/scanianederland

