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Átveszi a vezetést
a városi versengésben
Napjainkban a világ népességének több mint fele városokban él,
és a városiasodás folyamata egyre csak gyorsul. Ez egy nagy
lehetőség!
Ebből kiindulva alkottuk meg a Scania Citywide típust – egy tökéletes eszközt az Ön számára a fenntartható, a rugalmas és a
költséghatékony közösségi közlekedéshez. Milyen más megoldással
nézhetne szembe jobban a növekvő üzemanyagárak, a szigorodó
szabályozások és a klímaváltozás egyre égetőbb problémája által
támasztott kihívásoknak?
A belvárosi, az elővárosi és a regionális személyszállítási feladatokhoz is könnyedén hozzáigazítható Scania Citywide nagy üzemidőt,
mérsékelt üzemeltetési költségeket és csökkentett környezeti
terhelést biztosít, továbbá szolgáltatásaink teljes köre és a Scania
100 százalékos elkötelezettsége is mögötte áll. Mindemellett
egyedülállóan vonzó megoldást jelent a járművezetők és az utasok
számára egyaránt.
A Scania – az Ön megbízható partnere – Önnel együttműködve
ﬁgyel oda és reagál napjaink, illetve a jövő kihívásaira.
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Fejlessze ﬂottáját a sokoldalú
Scania Citywide típusra alapozva
A Scania Citywide rendkívül rugalmas. Úgy alkottuk
meg, hogy a városi személyszállítás összes igényének megfeleljen – a kifejezetten belvárosi buszoktól
a rugalmas városi-elővárosi ingajárati buszokig.
A padlókialakítás, az ülés elhelyezés, az üvegfelület
nagysága és a belsőtér kivitelezésének széles körű
lehetőségei révén a Scania Citywide pontosan az Ön
elvárásainak megfelelően állítható össze.
Élménnyé teszi az utazást
Az Ön utasai amint felszállnak a buszra, azonnal
észreveszik majd, hogy a Scania Citywide az utazás
vonzó formáját nyújtja. A korszerű külső formater-

vezés és a tágas belsőtér a lehető legjobb helykihasználást biztosítja az utolsó centiméterig. A széles
nyílású ajtók és a teljes oldalsó térdeplés megkönynyíti a felszállást - még a babakocsival, illetve
kerekesszékkel közlekedők számára is.
A nagyméretű ablakok kiváló kilátást nyújtanak
az Ön utasainak, akár ülve, akár állva utaznak,
a belső világítást pedig úgy helyezték el, hogy
rossz fényviszonyok esetén fokozza a kényelmet
és a biztonságot. A nagy hatékonyságú szigetelés
a fejlett szellőztetőrendszerrel társítva minden
időben kényelmet és csendet biztosít a belsőtérben.
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Élvezetessé teszi a munkát
Az Ön járművezetőinek kényelme központi szerepet
játszik a Scania Citywide vezetőállásának ergonómiai kialakításában. Az opcionális, teljes egészében
állítható műszerfal szerves egységként együtt mozog
a kormánykerékkel. Ezáltal az Ön járművezetői
könnyedén beállíthatják a kezelőelemek és a kapcsolók optimális távolságát. Azonban egy új, továbbfejlesztett fix műszerfal is rendelkezésre áll.
Javult a kilátás előrefelé, míg a tükrök előnyösebb
elhelyezése révén egyetlen pillantással belátható
a busz melletti és mögötti forgalom. Továbbá az
olyan kifinomult sajátosságok, mint a nagy nyomaték, az elektronikus vezérlésű, blokkolásgátlós

tárcsafékek és a függesztett pedálok nemcsak élvezetessé teszik a Scania Citywide vezetését, hanem
a jármű biztonságát, környezetvédelmi jellemzőit
és hosszú távú megbízhatóságát is kimagasló szintre
emelik.
Takarékos és tiszta
A Scania motorok megbízhatóságukról és kimagasló
üzemanyag-takarékosságukról egyaránt híresek.
Ön a lehető legnagyobb szabadsággal választhatja
ki az üzemeltetési igényeinek leginkább megfelelő
motort és üzemanyagfajtát: lehet hagyományos
dízel, biogáz, bioetanol vagy biodízel.
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Az optimális választás az Ön járataihoz
A Scania Citywide LF (alacsonypadlós) modellt
zsúfolt belvárosi járatokhoz tervezték, amelyek
gyors utasáramlást és maximális kapacitást igényelnek. A teljes hosszában sík alacsonypadló a lehető
legtágasabb belsőteret eredményezi.
A Scania Citywide LE (alacsony belépésű) modell
egy hatékony kettős célú megoldás, amely lehetővé
teszi, hogy Ön ugyanazt a nagy kapacitású járművet
üzemeltesse a városi és az elővárosi járatokon.
Ez a kialakítás gyors utasáramlást biztosít, miközben
kiváló kényelmet és kilátást nyújt a hátsó részben
ülő utasoknak.
A Scania Citywide LF és LE egyaránt különféle
konfigurációkban készül 11-18 méter hosszúságban.
Ön szabadon választhatja meg a jármű kialakítását
és hosszát úgy, hogy az a legjobban megfeleljen
üzemeltetési igényeinek.

Scania Citywide LF (alacsonypadlós).

Scania Citywide LE (alacsony belépésű).
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Teljes körű elkötelezettség
Megnyugtató az a tudat, hogy a Scania valódi
“mindent egy helyen” módon, teljes körű kiszolgálással áll az Ön rendelkezésére – ez a befektetés
gyorsan megtérül az üzemeltetési költségek csökkenése, az üzemidő és a biztonság növelése,
a károsanyag-kibocsátás mérséklődése, valamint
a járművezetők könnyebb megtartása révén.
A teljes üzemeltetésre összpontosítva olyan javítási és karbantartási szerződésekkel támogatjuk az Ön
tevékenységét, amelyek mögött a Scania kiterjedt,
világméretű hálózata áll, több mint 20 ezer jól képzett szakemberrel készen az Ön kiszolgálására.
Ha tehát Ön 100 százalékos elkötelezettséget
keres, teljes körű üzemeltetői szemléletet nyújtó,
hosszú távú partnerként a Scania az ideális választás.

Scania szolgáltatások
JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS:
– Scania Járművezető-képzés

5

SZERVIZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS ALKATRÉSZEK:
– Scania Javítási és Karbantartási Szerződés
– Scania Karbantartási Szerződés
– Scania egyéb javítások
– Scania Assistance
– Scania Alkatrészek
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PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK:
– Scania Pénzügyi Szolgáltatások
– Scania Biztosítás
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FLOTTAKEZELÉS:
– Scania Basic Csomag
– Scania Driver Csomag
– Scania Tracking Csomag
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SCANIA TACHOGRÁF SZOLGÁLTATÁSOK:
– Scania Tachográf Portál
– Alapszintű
– Távletöltési
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A Scania aktív termékfejlesztési politikát folytat, ezért
a gyártó minden jogot fenntart termékei előzetes bejelentés nélküli módosításához. A járművek műszaki paraméterei eltérhetnek a különböző országok piacain.

