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Top model luftaffjedret førerstol til 
SCANIA lastbiler 

 

ISRI® 6860/875 NTS 

 

 Keep cool også på langture: 
med klimat-kontrol fra ISRI 

 

Godkendt til montering 
i Scania model 

R, P, G og T fra 8/2003 

 

Varenummer: 21.00.0059 
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 ISRI® 6860/875 NTS 

 Indbygget klimat-kontrol garanterer 
den største komfort i al slags vejr. 
Chaufføren kan vælge mellem seks 
forskellige temperatur-niveauer for 
individuel tilpasning efter behov. 
Et elektronisk styret varme- og 
ventilationssystem tørrer, køler eller 
opvarmer sædet efter behov – 
for komfortabel og sikker kørsel. 

 

Udstyr 

 Pneumatisk højdejustering; 
100 mm. med memory funktion 

 Justerbart dobbeltleddet ryglæn 
med integreret nakkestøtte og 
justerbar skulderstøtte 

 Vinkeljustering af sædepude 

 Sædepude justerbar; 50 mm. 

 Højdejustering af toppunktet på 
den integrerede 3-punktssele 

 Justerbar støddæmper 
 

 

 Integreret pneumatiksystem 
(IPS) som sikrer, at ryglænet 
passer til kroppen, justering af 
sidestøtte, lændestøtten kan 
tilpasses i 2 niveauer 

 Indbygget plandæmper der kan 
frakobles 

 Hurtigsænkningsventil 
 Glideskinner med dobbeltlås 

 

Isri/Scania 6860/875 er klar til montering på Scania sokkel. 
Sædet er monteret med tilslutningsplade med kobling for trykluftslange og multistik, der er ledning 
med til signalet for advarselslampen ”fasten seatbelt”. 
Sædet er ikke egnet til modeller med selestrammer og airbag. 
Sædet er godkendt til omtalte Scania modeller af TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH. 
Godkendelses nr. 85XS0343-00 test af sæde med indbygget sikkerhedssele. 

 

 

 

Ekstraudstyr 
Justerbare armlæn 40 mm. med PVC 
Justerbare armlæn 80 mm. med stof 

 

Luftkonditionering af sæde og ryglæn, 
2 stk. støjsvage blæsere sender en luftstrøm ud 
gennem polstringen i sæde og rygpude 

 

 

Betræk/el-varme 
 
Gummikokos 
 
 
Polsterskum 
 
 
 
 
Blæser 

 

 

Klimakontrolpanel 

 
Vippekontakt 
3 trin ventilation/varme 
 
 
Vippekontakt 
• Varme 
• Off 
• Ventilation 
 
Display 
• Ventilation 
• Varme 

 


