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BEDRIJFSAUTO’S 
Innovaties in nieuwe Scania R-serie

Scania hanteert een wat ingewikkelde metho-
diek om een model aan te duiden. Sinds 1968
zijn de modelaanduidingen gebaseerd op de
motorinhoud uitgedrukt in liters, gevolgd door
een cijfer dat de voertuiggeneratie aangeeft. Bij
de 2- en 3-serie volgde op de cijfers een letter die
de chassissterkte vertegenwoordigde. Er was
keuze uit de M-, H- of E-klasse. Bij de 4-serie wer-
den die laatste letters vervangen door de letters
L, D, C of G. Bij de nieuwe R-serie staat de letter
alleen voor het cabinetype, het motorvermogen
staat eveneens op de voorkant van de cabine
vermeld eventueel aangevuld met een V8-em-
bleem als dat van toepassing is. In de volledige
typeaanduiding van de nieuwe serie staan ver-
der nog het transportsegment, type voertuig,
asconfiguratie, sterkteklasse, framehoogte en
vering. Begrijpt u het nog? Even de proef op de
som, bijvoorbeeld de R500 LA6x2HNZ staat voor
R-cabine, met 500 pk motor, heavy duty (H) trek-

ker (A) voor internationaal vervoer (L) met nor-
male chassishoogte (N) en volledige bladvering
(Z) met een 6x2 aandrijflijn.

Technisch bij de tijd
Een nieuw model wordt natuurlijk volledig ge-
spiegeld aan de huidige stand van de techniek.
Dat zien we bij de Zweden en dat zagen we bij
de Duitsers en de overige Europese truckfabri-
kanten. Gevolg is dat de merken steeds dichter
naar elkaar groeien. Vele noviteiten die nu bij
Scania hun intrede doen hebben we al de revue
zien passeren bij andere merken, technisch ge-
zien dan.
Scania blijft nog wel een buitenbeentje met zijn
V8-blokken. En het heeft voor de R-serie de 480
opgeschroefd naar 500 pk, deze is onder de
prestigieuze V8 580 gepositioneerd. In concreto
is de R-serie leverbaar met een 11 liter motor die
340 of 380 pk levert, de 12 liter motor die ver-

mogens van 420 en 470 pk genereert en de al
genoemde V8 met 500 of 580 pk.
Tja, en dan de grote vraag: Euro4? De R-serie is
voor de vroege beslissers vanaf september dit
jaar leverbaar met de 12 liter 420 motor die vol-
doet aan de Euro4-emissie-eis. Het merk heeft
gekozen voor een EGR-installatie, gekoeld door
het koelsysteem van de motor.
Vermeldenswaard is dat deze motor, in tegen-
stelling tot de Euro3-versie, is voorzien van tur-
bocompound technologie. De 12 liter motoren
zijn voorzien van het HPI-inspuitsysteem (ont-
wikkelt met Cummins), de overige motoren heb-
ben het Scania PDE-systeem met elektronisch
geregelde pompverstuivers. Volgens Scania ver-
bruikt de Euro4-uitvoering hetzelfde als de
Euro3-krachtbronnen.
Betekent dit nu dat Scania eenduidig heeft ge-
kozen voor EGR? Nee, maar men vreest dat voor
het alternatief, Selective Catalytic Reduction, de

EGR voor Scania’s Euro4

Onlangs heeft Scania de opvolger van de 4-serie geïntroduceerd. De 5 zult u denken.

Mis, het merk is overgestapt op een letter-aanduiding die het cabinemodel aangeeft.

In de nieuwe R-serie is de techniek flink onderhanden genomen, met als noviteit EGR

voor Scania’s Euro4-motor.

Trucktechniek op z’n
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volgens de Zweden verder verfijnd.
Het elektronisch remsysteem behoort tot de
nieuwste generatie, uiteraard gaat dit systeem
in combinatie met schijfremmen. Het heeft de
mogelijkheid in zich om de remkracht automa-
tisch, afhankelijk van de belading, over het voer-
tuig en het getrokken materieel te verdelen. De
registratie van de belading geschiedt in de eer-
ste meters die de combinatie aflegt. Uiteindelijk
doel is een constante harmonisatie van de com-
binatie met als gevolg een uiterst stabiel remge-
drag en een gelijkmatige slijtage over alle assen
van de remdelen. Mocht er toch ongelijke voe-
ringsdikte ontstaan dan regelt het remmanage-
mentsysteem dat het verschil wordt weggewerkt
door in lichte beremmingen de voorkeur te ge-

Europese beschikbaarheid van het noodzake-
lijke AdBlue niet op tijd is gerealiseerd.
Vrachtauto’s met EGR kunnen overal tanken
dus ook overal rijden. Wel is het zo dat in een
later stadium, als die infrastructuur vorm be-
gint te krijgen, ook Scania met motoren zal
komen die zijn voorzien van SCR.

Elektronisch remmen
Op de nieuwe R-serie vinden we tal van technie-
ken die we al tegen kwamen op de serie-4. Het
automatische schakelsysteem Opticruise, een
eigen Scania-product, schakelt nu sneller en is

Scania biedt in de nieuwe R-serie keus uit 7 moto-
ren, onderverdeeld in 3 verschillende cilinderin-
houden, twee zescilinder lijnmotoren en een V8.
Vooralsnog zijn er drie cabines leverbaar voor het
internationaal vervoer, de standaard slaapcabine,
de slaapcabine met hoog dak en de Topline-slaap-
cabine. In toekomst zullen daar andere versies aan
worden toegevoegd.

Een inhoud van 15,6 liter, leverbaar met 500 of
580 pk en goed voor hoge gemiddelde snelheden.
De motor is voorzien van Scania’s PDE-systeem
met, uiteraard elektronisch geregelde, pompver-
stuivers.

Vanaf september is de R-serie met de 12 liter 420
motor leverbaar in een uitvoering die voldoet aan
de Euro4-emissie-eis. Er is gekozen voor een EGR-
systeem, gekoeld door het koelsysteem van de
motor. Later volgen er ook motoren met SCR.Foto’s / Tekeningen: Scania

Zweeds

De 11,7 liter zescilinder is leverbaar in een 420 en
470 pk uitvoering. De eerste is vanaf september
dit jaar leverbaar in een Euro4-uitvoering, de
motor krijgt dan EGR en turbocompound. Die laat-
ste voorziening zit al standaard op de 470. Deze
motoren worden allen voorzien van Scania’s HPI-
inspuitsysteem.

Daar waar andere merken binnen een bepaald
model werken met één type motor doet Scania
het maar liefst met drie. Hier de 10,6 liter die ver-
schijnt in een 340- en 380-uitvoering.
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ven aan de ‘dikste’ blokken. Het systeem zorgt
ook voor een praktische integratie van de ver-
schillende remsystemen. In gevallen waar de
vertragingsbehoefte beperkt is activeert het sys-
teem automatisch óf de retarder óf de uitlaat-
rem óf de bedrijfsremmen óf combinaties. De
chauffeur hoeft alleen het rempedaal te beroe-
ren.
Het is een duidelijke trend in de moderne
trucks dat de invloed van de chauffeur op de
aandrijflijn tot een minimum wordt beperkt.
Niet alleen met dit elektronisch remsysteem,
ook de elektronische koppelingsbeveiliging die
Scania in de optielijst heeft staan is daar een
goed voorbeeld van. Dat zorgt ervoor dat de
chauffeur bij het wegrijden vanuit stilstand de
koppeling niet kan ‘verkrachten’, het motortoe-
rental wordt in dergelijke gevallen begrensd tot
900 t/min. Volgens Scania verlengt dit de levens-
duur van de koppeling, men spreekt zelfs van
een compleet voertuigleven.

Kilo’s besparen
De introductie van een nieuw model gaat bijna
altijd gepaard met een opsomming van het aan-
tal kilo’s dat men heeft bespaard. Op de R-serie
kan men maximaal 270 kg aan gewicht bespa-
ren ten opzichte van de voorganger. Kan, want
het aantal bespaarde kilo’s is afhankelijk van de
uitvoering van het model en de specificaties. De
belangrijkste bijdrage wordt geleverd door een
optionele combinatie bestaande uit een frame
dat is opgebouwd uit een lichtere maar wel ster-
kere staalsoort, nieuwe luchtvering en een lich-
tere koppelschotel voor 4x2 trekkers. Het frame
is 1 mm dunner dan die van het conventionele
staal, dit levert maximaal 90 kg. De nieuwe
luchtvering achter bestaat uit vier balgen, deze

zijn 40 kilo lichter dan de tweebalgs uitvoering
en de lichtgewicht koppelschotel die direct op
het frame (dus zonder balk- of montageplaat)
gemonteerd wordt geeft een besparing van 85
kilo. De rest van de gewichtsbesparingen zijn
gerealiseerd in de cabineophanging, stuurin-
richting en het persluchtsysteem. Van dat laat-
ste vermelden we dat het is uitgerust met een
nieuwe compressor die vanuit de elektronica
wordt aangestuurd. Volgens een vooraf ingesteld
protocol levert de compressor druk. Dus bijvoor-
beeld drukopbouw wanneer de motor voldoen-
de reserves heeft. Volgens Scania levert dit een
substantiële brandstofbesparing op.

Aandacht voor chauffeur
Nu zat het met de ergonomie altijd wel snor bij
Scania. Toch heeft het merk het comfort van de
cabine op een hoger plan weten te brengen. Het
dashboard is compleet vernieuwd, aan twee
kanten gebogen zodat alles goed binnen hand-
bereik is, voorzien van nieuwe bedieningsele-
menten en een nieuw instrumentenpaneel. De
bedieningsorganen van de retarder en de Opti-
cruise zijn samengebracht op één stuurkolom-
hendel, de toetsen voor de bediening van cruise
control, radiofuncties en onboard computer zijn
op het stuur geplaatst. De zit en lig voor de
chauffeur en eventuele bijrijder zijn verbeterd,
de motortunnel is slechts 14,5 cm hoog hetgeen
een bijna vlakke vloer oplevert. De versnellings-
pook is neerklapbaar zodat in rust de ruimte
beter toegankelijk is.
Afhankelijk van de toepassing is de R-serie tot
3% zuiniger dan de huidige 4-serie modellen.
We hebben al een aantal zaken besproken die
debet zijn aan die besparing, we hebben het nog
niet gehad over het uiterlijk van de nieuwe R-

serie. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je
goed moet kijken om de veranderingen op te
merken, de typische horizontale balken in de
grille zijn, net zoals bij de voorganger, promi-
nent aanwezig. In de nieuwe styling ontleent de
R-serie zijn identiteit aan de ruimte die tussen
de balken is overgelaten. Maar belangrijker is
misschien wel dat die nieuwe (rondere) neus
een verbeterde aërodynamica oplevert en dat
merkt de vervoerder in zijn portemonnee. In die
verbeterde neusopstelling is ook de onderrijbev-
eiliging voor opgenomen, deze is volledig geïn-
tegreerd in de bumper en heeft ook als spoiler
een functie. Een goede mix van functionaliteit
en veiligheid. ●

Hans Doornbos

De nieuwe luchtvering op de R-serie heeft vier in
plaats van twee balgen. In combinatie met de
bovenste reactiestang en de lagere torsie- en sta-
bilisatorstang geeft dit de truck een prettige weg-
ligging en goede rijeigenschappen.

Net zoals bij andere merken maakt de onderrijbe-
veiliging deel uit van de bumper en draagt deze
bij aan een verbeterde luchtstroom.

Chauffeurs die echt dag en nacht op pad zijn met
hun voiture waarderen stahoogte en bewegings-
vrijheid in de cabine. Ten opzichte van de voorgan-
ger scoort de R-serie daarop beter.
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