
Påbygg - grensesnitt

• Kvalitet 

• Sikkerhet

• Enkelt

• Lønnsomt



Kranbil - Varslinger

• Støtteben ute

• Høy kranarm

• Lydvarsel dersom er aktive når håndbrekk 

løses

• Mulighet for å koble ut lydvarsel



Scania - BICT



Tradisjonelt ledningsnett

• Releer og relesokler

• Bryterbakstykker

• Kontaktstykker

• Ledningsnett



Eksterne styreenheter og kabler



Eksterne styreenheter



Hengerfeste med varsling





Bryter - kontrollamper



Scania tradisjonelt



Scania Bodywork interface
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Scania BICT koblingsskjema

+ og – fra bilen

2 ledninger inn på kontakt C 259 (BCI styreenhet)

Kontrollampene kan ved hjelp av PC plasseres enten i Display eller i lampestripe



BCI overview 

Master unit BB-plate Bodybuilder 
connections 

Expansion units 





Diagnoseverktøy SDP3 for påbygger

• Diagnose og programmeringsverktøy som brukes på Scania 
PGRT & PGRS serie.

• BCIT følger med og blir oppdatert sammen med SDP3.

• Programmer BCI filer inn i bilen og det er mulig å endre 
logikk mens du er tilkoblet bilen.

• Programmering av vilkår styrte parameter som er satt opp i 
BCI.

• Mulig å flytte på de programmerbare brytere i PGRS.

• Programmering av funksjoner som f. eks turtall, lys 
styringer og andre justerbare parameter.

• Gjør det mulig å ta en full funksjonstest av påbygg/ bil før 
det leveres.



VCI

• Kommunikasjons verktøy mellom PC og bil.

• Samme verktøy som brukes av Scania 

verksteder.

• To muligheter for oppkobling mot bil.



Påbygger USB nøkkel

• Nøkkel som muliggjør å 

programmere med SDP3 

• Nøkkel er linket mot 

bedriften.

• Legger igjen en elektronisk 

signatur som gjør det mulig 

å spore hvem som har 

programmert bilen.

• SDP3 sjekker gyldighet på 

nøkkel.



Kostnad

• SDP3 og VCI3
–Engangsutgift: 14900,-

1 stk VCI3 
1 stk software SDP3 (distribueres på CD rom)
1stk USB nøkkel
–Årlig abonnementskostnad: kr. 5900,-

– Påløper så lenge abonnementet ikke sies opp eller opphører på 
annen måte.

– Må skrives leasingavtale på USB mellom påbygger og Scania CV AB.

• Bestilles hos Norsk Scania v/ Carlos Araya

– carlos.araya@scania.no


