WINTERTIPS

Ontwaseming

Hulpverwarming

1. H
 andmatig klimaatsysteem

Gebruik enkel de nachtverwarming

1

Lucht op ontwaseming zetten

wanneer de motor is uitgeschakeld

2

Airco inschakelen

om een langere levensduur van de

3

Luchtcirculatie inschakelen bij vochtig weer

nachtverwarming te garanderen.

4

Selecteer een verhoogde ventilatiestand
1

4
2

3

2. Automatisch klimaatsysteem
1

Lucht op ontwaseming zetten.

2

Luchtcirculatie inschakelen bij vochtig weer.

3

Economy-modus uitzetten.

2

Voor meer info:

3

raadpleeg uw chauffeurshandboek
1

of contacteer uw werkplaats.

We keep you rolling.

Wintertips

WINTERTIPS

Brandstofverwarmer
1. M
 anuele brandstofverwarmer

Radiatorafdekking
Wat? Radiatorafdekking, af fabriek meegeleverd
ter voorkoming van motorschade.
Wanneer?

1
2

Temperatuur
hoger dan 5ºC
Radiator NIET
afdekken

3

Accu

Vloeistoffen

1. Standaard loodaccu
Help mee de batterij in conditie te houden...

Temperatuur
lager dan 5ºC
Radiator
afdekken

Hoe?
Radiatorafdekking, variant 1

1. Bij langere stilstand (nacht, weekend, …)

• Zet (indien aanwezig) hoofdschakelaar uit
Wacht minimaal 90 seconden na
uitzetten van het contact om
de hoofschakelaar uit te zetten!
2. Voertuig wordt lange tijd niet gebruikt

Ja

• Laad de accu’s met een druppellader
op stand 1:
uit

op stand 3:
60 sec voor start

vermogenverlies?
op stand 2:
10-30 min na start

2. Automatische brandstofverwarmer
Geen extra handeling nodig
(geen knop)

Zie chauffeurshandboek

Koelvloeistof
• G
 ebruik steeds originele Scania antivries
of andere door Scania goedgekeurde
producten voor Scania motoren voor een
optimale bescherming tegen bevriezing en
corrosie.

• G
 ebruik het juiste antivriesgehalte bij lage
temperaturen.

Hoofdschakelaar

Bandenspanning
Controleer regelmatig uw bandenspanning

2. Dubbel accusysteem

bij kouder weer! Bandenspanning verlaagt

• Zelfs als de accu’s volledig ontladen raken
doordat er veel verbruikers actief zijn, kan
de vrachtwagen nog steeds worden gestart.

bij koude (ongeveer 0,2 bar per 10°c kouder).

Vul de tank nooit volledig
(risico op barsten)

Ruitensproeiervloeistof

Plaatsingsinstructies en andere varianten:
geen
vermogenverlies?
op stand 1: uit

• Leng nooit aan met water

• Zet zoveel mogelijk verbruikers uit

vriest het?
Nee

Ad-blue

	Advanced Emergency
Braking (AEB)
Zorg ervoor dat de camera steeds vrijblijft van
vuil, sneeuw en ijs.

