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Mindenféle
alkalmazásra megfelel
A kerekek forognak, a világ pedig változik, napról napra gyorsabban. Ezért egyre sürgetőbbé válik, hogy időnként leüljünk,
és újraértékeljük a dolgokat. Hogyan építhet fel Ön egy fenntartható vállalkozást, amely illeszkedik a jövő elvárásaihoz?
Hogyan felelhet meg az új környezetvédelmi szabályozásoknak,
az utazóközönség növekvő igényeinek, a szorosabb menetrendeknek és az egyre élesebb versenyhelyzetnek?
Innen szeretnénk kezdeni az Önnel folytatott beszélgetéseinket.
Tudjuk, hogy nincs két pontosan egyforma menetrend szerinti
járatüzemeltetés. Számunkra az Ön egyedi körülményeinek,
céljainak és kihívásainak megismerése az első lépés ahhoz, hogy
a tökéletes járművet kínálhassuk.
Ezt egyedül úgy teljesíthetjük maradéktalanul, ha az ügyfelek
igényeire szabható járműveket kínálunk, az összes lehetőséggel
egy tökéletes, mindentudó, sokoldalú – vagy éppen egy kifejezetten rövid, közepes vagy hosszú távú járatokra specializált
busz kialakításához.
Szálljon fel a Scania OmniExpressre! A buszra, amely tökéletesen ezt a szemléletet tükrözi. Ön egy termékcsaládon belül
három különböző változat közül választhat, az opciók szinte
végtelen tárháza révén pedig mindegyik busz pontosan az
Ön igényeire szabható.
Scania OmniExpress.
Az egyediesség ihlette.
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A kívánságokat
So
many wishes.
So easily fulﬁ
könnyen
teljesíti
lled.
Kiemelkedő rugalmasság és gazdaságosság
A Scania OmniExpress kimagaslóan gazdaságos
üzemeléséről híres. Minden egyes alkatrészét arra
tervezték, hogy javítsa a jármű teljesítőképességét.
Ez a szemlélet tükröződik minden részletén – a
belső tér burkolatait kifejezetten a könnyű tisztíthatóság szem előtt tartásával tervezték meg, ezáltal
is maximalizálva az üzemidőt. Az áramvonalas, ék
alakú orr és a jármű tömegét optimalizáló felépítés
mind hozzájárulnak a világszinten új mércét felállító
üzemanyag-takarékossághoz. És ahogyan egy
Scaniától elvárható, a vezethetőség, az úttartás,
valamint a megbízhatóság szintén kimagasló. Ezen
kívül a Scania személyre szabott szolgáltatáscsomagokkal, finanszírozással és járművezető-képzéssel is
az Ön rendelkezésére áll, amelyek minden igényét
kielégítik és mozgásban tartják vállalkozását.
Azonnal lenyűgözi a járművezetőket
A Scania OmniExpress vezetőállását úgy tervezték
meg, hogy elősegítse a pihentető és hatékony vezetést. Az összes kezelőelem és kapcsoló ergonomikus

elhelyezésű, valamint kitűnő fogást nyújt. A Scania
védjegyévé vált, kis fordulatszámtól leadott nagy
nyomaték kiváló vonóerőt és gyorsulást, valamint
kiegyensúlyozott teljesítményt biztosít. Az ülés és
a kormánykerék tág tartományú állíthatósága, illetve
a függesztett pedálok által válik teljessé a gondosan
megtervezett munkakörnyezet képe.
Kényelem és stílus, kívül-belül
Utasként Ön már azelőtt érzékelheti a Scania
OmniExpress kényelmét, mielőtt felszállna a buszra.
A stílusos, áramvonalas külső átgondolt, funkcionális belső kialakítást tükröz, és hozzájárul a prémium
színvonalú utazási élményhez. Bőséges térkínálata,
kényelmes ülései és minden részletében csúcsminőségű kidolgozása révén Ön csukott szemmel is felismerheti, hogy ez egy Scania. A Scania OmniExpress
hosszabb utazásokhoz is megfelelő méretű csomagtérrel is rendelhető, valamint toalettel, multimédiás
rendszerrel, italhűtővel és az utazást még élvezetesebbé varázsoló egyéb extrákkal is felszerelhető.
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Egy busz, három változat,
számtalan opció
Találja meg az Ön számára ideális megoldást!
A Scania OmniExpress révén Ön könnyen megtalálhatja a saját menetrend szerinti járatainak követelményeihez tökéletesen illő megoldást. Egy mindentudó, sokoldalú vagy egy nagymértékben az adott
körülményekre, illetve járatokra szabott buszra van
szüksége? A Scania OmniExpress a megoldás.
Először is válasszon a Scania OmniExpress három
alapváltozata közül – 3.20, 3.40 vagy 3.60 –, ahol
a modellnév a jármű teljes magasságára utal! A típus
két- vagy háromtengelyes kivitelben, különféle
hosszúságokban rendelhető, a II-es és/vagy III-as
kategóriának megfelelő kialakításban.

Majd térjünk át a hajtásláncra! Ön a Scania
OmniExpress megrendelésekor a motorok és az
automata, illetve mechanikus sebességváltók széles
kínálatából válogathat, saját személyes igényeinek
és a különféle károsanyag-kibocsátási szabályozásoknak megfelelően. Járművének testre szabását
folytassa a Scania moduláris filozófiája nyújtotta
rendkívüli adaptálhatóságával! A Scania értékesítője
segít majd Önnek meghatározni a pontos utaskapacitást, az ülések elrendezését, valamint az állóhelyek
és az ajtók elhelyezését, a jóformán végtelen számú
kombinációból válogatva. Többek között olyan
opciók segítségével finomíthatja az összeállítását,
mint a felső csomagtartópolcok, az egyéni világításpanelek vagy a kárpitozás. A tökéletes busz összeállítása ennél könnyebb már nem is lehetne.

Scania OmniExpress 3.20
Rövid távú menetrend szerinti járatokra
Az új 3.20-as változat a tökéletes Scania OmniExpress,
a rövid távú menetrend szerinti járatokhoz fejlesztették ki.
Ez úgy ötvözi a kimagaslóan jó belvárosi mozgékonyságot
a kiváló utazási kényelemmel, hogy ezzel új, izgalmas üzleti
lehetőségeket tár fel.
Habár a 3.20-as a legkompaktabb modell a Scania
OmniExpress kínálatában, mégis elsőrangú választásként
emelkedik ki versenytársai sorából. Lenyűgözően tágas
és nagy fejtérrel rendelkező belsőteret nyújt. Annak ellenére, hogy nagy utasforgalomra tervezték, prémium minőségű ülései és praktikus felső csomagtartópolcai révén kimagasló kényelmi színvonalat biztosít.
A vezetőállás hamisítatlanul Scania: ergonomikus, tágas,
egyedülállóan jól állítható és opcióként egy igényes elválasztó ajtóval is felszerelhető. A műszerfal rugalmas térkihasználást nyújt és szinte bármilyen típusú jegykezelő gép
beépítésére is előkészítették. A Scania OmniExpress 3.20
gázolajjal, biodízellel és etanollal üzemelő kivitelben is
rendelhető.

Scania OmniExpress 3.40
Közepes távú menetrend szerinti járatokra
A Scania OmniExpress 3.40 bizonyítottan tökéletes többcélú távolsági busz a közepes távú menetrend szerinti járatokhoz éppúgy, mint a hétvégi különjárati alkalmazásokhoz. A modell könnyedén alkalmassá tehető hosszabb távú
utakra is olyan felszerelések megrendelésével, mint például
a toalett, a multimédiás rendszer, a luxusülések és a nagy
teljesítményű légkondicionáló.
Az olyan kényelmi és biztonsági berendezések, mint az
adaptív sebességtartó automatika és a sávelhagyásra ﬁgyelmeztető rendszer, elősegítik, hogy a járművezető kipihent
maradhasson, és a vezetésre összpontosíthasson.
Többek között ezeknek az opcióknak köszönhető − kiegészítve a duplaüvegű ablakokkal, a csúszásgátló padlóval és
a rendkívül hatékony légkondicionálóval -, hogy a 3.40-es
modell széles körben közkedvelt busznak számít.
Különösen az olyan járatokon, amelyeken az utasok – vagy
a járművezetők – egyébként nem számítanának ilyen
magas színvonalra. A Scania OmniExpress 3.40 gázolajjal és
biodízellel üzemelő kivitelben is rendelhető.
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Scania OmniExpress 3.60
Hosszú távú menetrend szerinti járatokra
és különjáratokra
Ez a Scania OmniExpress család legkényelmesebb és legtágasabb tagja. Az igényes belsőtér, a nagy befogadóképességű csomagtér, a fényűző világítás és a dönthető ülések
pihentető utazást biztosítanak, amely során az utasok
a duplaüvegű ablakok és a halk szellőztetőrendszer teremtette kis zajszint kényelmét élvezhetik.
A csomagtérfedelek mögött egy tágas, könnyen hozzáférhető és átlátható tér tárul fel, ahova egy teljes létszámú
kirándulócsoport poggyászmennyisége is is könnyedén
elfér.
Az olyan kényelemfokozó extrák révén, mint a légrugózás
és a Scania Opticruise sebességváltó, a Scania OmniExpress
3.60 egy kis tömegű, üzemanyag-takarékos választás
hosszú távú menetrend szerinti járatokhoz és kirándulásokhoz egyaránt. A Scania OmniExpress 3.60 gázolajjal és
biodízellel üzemelő kivitelben is rendelhető.
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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 növekedése,
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
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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

5
5

SCANIA 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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Scania OmniExpress
A Scania OmniExpress II-es és/vagy III-as kategóriájú minősítéssel, 11 és 14,9 méter között
számos különféle kialakításban rendelhető.
3.20

3.40

3.60

Ajtóképlet:
1-1-0 vagy 1-2-0

Ajtóképlet:
1-1-0 vagy 1-0-1

Ajtóképlet:
1-1-0 vagy 1-0-1

Ajtóképlet:
1-1-0 vagy 1-2-0

Ajtóképlet:
1-1-0 vagy 1-0-1

Ajtóképlet:
1-1-0 vagy 1-0-1

Ihlessen meg minket!
Ez a prospektus a Scania OmniExpress összes lehetséges opciója közül csak néhány példát
mutat be. Forduljon Scania értékesítőjéhez vagy látogasson el a www.scania.hu weboldalra,
hogy új lehetőségeket fedezhessen fel a mindennapok kihívásainak leküzdésére!
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A Scania aktív termékfejlesztési politikát folytat.
Ezért a vállalat fenntartja a termékek, a termékjellemzők
és a cikkszámok előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát. Ezenkívül a nemzeti vagy EU-s törvényi
előírásoknak megfelelően nem minden tartozék elérhető
az összes helyi piacon. Ezzel kapcsolatban további információért forduljon márkakereskedőjéhez vagy látogasson
el a www.scania.hu weboldalra!

