
S og R førerhus
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ALT er nyt i de nye førerhuse. Chaufførplads placeret 65 mm længere fremme og 20 mm til siden i 

forhold til tidligere = markant forbedret udsyn og komfort.



Normal og Highline er højere end tidligere
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Større førerhuse med forbedret pladsudnyttelse og komfort. S-førerhuset har fladt gulv.



Førerhussammenligning
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R (PGR serie) vs S R (PGR serie) vs R (NTG)



Udvendig solskærm
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Udvendig solskærm øger støj med1 dB og øger brændstofforbruget med ca. 0,5%. 

DK standard er uden solskærm – men kan tilvælges.



Forlygter
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Der kan vælges H7 eller LED forlygter. Tilvalg af tågelygter med kurvelys (3 diode) eller uden kurvelys 

(2 diode). Spot i frontgrill / tag kan bestilles i lyspakke el. separat.



Instrumentpanel
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Vælg mellem standard 4”- eller lækkert 7” High instrumentering med programmerbare features.



Rat
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Vælg mellem rundt basis-, standard-, eksklusiv- med træbeklædning eller D-formet læderrat eller V8 

med røde syninger. Husk at bestille knapper for ratbetjent infotainment.



Køje

Forbedrede køjer. Vælg mellem skum, bonell-

eller posefjedre. 

Nederste køje (udtrækbar) nu 800-1000 mm bred 

mod tidligere 900 mm. Klassens bredeste køje !
https://dreambroker.com/channel/8ebz46sq/78w7pjri
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Infotainment

 Streaming fra telefon via Bluetooth.

 Standard eller luksushøjttalere

 Skriv/modtag beskeder på skærmen

 Modtag ny destination inkl. opdateret rute
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Passagersæde 
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Drejbar hvilestol kan vælges som passagersæde.



Ekstra sideluge S førerhus
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Mulighed for tilvalg af ekstra udvendigt opbevaringsrum i begge sider isoleret fra førerhus. 

Velegnet til beskidte handsker og værktøj.



Opbevaring
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Opbevaringsskabe på bagvæg i stedet for øverste køje.



Opbevaring / køl
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Forbedret opbevaring under køje. Mulighed for f.eks. 1 skuffe med køl + 1 skuffe med frys. Skuffe ved chauffør kan nemt 

åbnes under kørsel.



Driveline er optimeret
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Endnu bedre motorer og betydeligt hurtigere gearskifte giver helt enestående brændstoføkonomi og komfort. 

Ny 13 liter SCR motor med 500 hk.



Opticruise
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Bremse på bundgearsakslen sikrer hurtigere gearskifte og bevarelse af trækkraft ved gearskifte.  

Opgearingstiden er næsten halveret (og hurtigere end Volvo I-shift)



Opticruise
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Lay shaft brake



Components
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Aktivering/ de-aktivering

• Under skift op

• Når gearkasse PTO bliver indkoblet

• Ingen aktivering når der skiftes I splitdelen

• Da bremsen har en aktiveringstid( tid fra hvornår bremsen er koblet fra til bremseeffekten på

bundgearsakslen ophører) bliver bremsen de-aktiveret så bremseeffekten forsvinder

netop på det tidspunkt hvor den rette hastighed er opnået.
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Aircooler integreret i A/C
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Klimaanlæg / varme

Premium klima med fugtighedsføler

Nye effektive og varmeoptimerede motor-/kabinevarmere; 3 Kw varmer 

motor eller kabine, 6 Kw varmer motor og kabine.

Fjernbetjent fyr via app og portal
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EST
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Ny type styrende støtteaksler (bagaksler) vha. elektrisk styret hydraulisk enhed. Dvs. ingen styrestænger og ingen 

hydraulikrør i rammen. 30 kg lettere end PGR. På 4 akslede biler vil 2. foraksel have styrestang – men sænket så den ikke 

optager plads for opbygning.



EST system 8X2/*6

• Vil blive tilgængelig for 2 styrende støtteaksler



Akselafstand
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Foraksel fremrykket 50 mm. Giver bl.a. bedre styreegenskaber/stabilitet, komfort, lavere vægt og bedre bremseegenskaber. 

Affjedring og førerhusophæng er forbedret og giver markant bedre absorbering af stød og vibrationer. 



Sikkerhed
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Scania kan som den eneste lastbilfabrikant tilbyde gardinairbags. Sideairbag 

yder beskyttelse ved vælteulykker. NB:  45% af dødsulykker med lastbiler 

skyldes, at lastbilen er væltet.

Kraftigere bremser og fremrykket foraksel reducerer bremselængden markant. Et 40 tons vogntog med 80 km/t kan 

reducere bremselængde med op til 2 meter !!



Elcentral

El central nu placeret bag venstre forskærm
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Scania konfigurator

www.scania.dk
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Mulighed for at konfigurere din egen lastbil

http://www.scania.dk/
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