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BEDRIJFSAUTO’S
Vernieuwde Scania R-serie

Scania introduceert de vernieuwde R-serie. Kenmerkend

is het robuuste uiterlijk, dat niet alleen de ‘look’ verbe-

tert maar ook het brandstofverbruik verlaagt. De nieuwe

generatie Opticruise-versnellingsbak en Scania Driver

Support helpen ook mee aan zuiniger kilometers.

Vijf jaar na de introductie van de R-serie-trucks
komt het Zweedse merk met een aantal uiter-
lijke en onderhuidse vernieuwingen. Een mo-

lingbediening nauwkeurig op elkaar af te stem-
men, is het mogelijk geworden om zonder pro-
blemen te rangeren. Een chauffeursvoet kan
dat nauwelijks beter doen. Ook het wegrijden
op een gladde ondergrond gaat gemakkelijker.
Sneller schakelen wordt ook mogelijk door tij-
dens het schakelen de transmissie te ontkoppe-
len. Dat lijkt logisch, maar in de pedaalversie
wordt niet ontkoppeld. Daar wordt het motor-
toerental opgetoerd totdat de ingaande en uit-
gaande as dezelfde snelheid hebben. Dat duurt
iets langer.
Een klacht die je nog wel eens hoort bij derge-
lijke automatische bakken is dat de regelstrate-
gie geen rekening houdt met bijvoorbeeld
heuvels. Deze tekortkoming heeft Scania in de
vernieuwde Opticruise ook opgelost. Een hel-
lingshoeksensor herkent een klim en zal dan
eerder gaan schakelen om de combinatie zo-
veel mogelijk op snelheid te houden.
Daarmee is het schakelregiem adaptief. Naast
het feit dat het rekening houdt met het klim-
percentage, betrekt het ook de rijstijl en de be-
lading in de gangwissel.
De chauffeur kan ook zelf een schakelstrategie
kiezen. Er zijn vier modi: automatic, manual,
power en heuvelachtig terrein.

Tips voor de chauffeur
De brandstofkosten bepalen voor een groot
deel de totale transportkosten. Weet een ver-
voerder hierop te bezuinigen, dan gaat hij geld
verdienen. Bovendien reduceert het de CO2-uit-
stoot en draagt het bij aan veiliger verkeer.

Focus op
zuinig rijden

Kenmerken van de vernieuwde R-serie zijn een
nieuw interieur, een nieuw front met een grotere
luchtdoorgang, een vernieuwde Opticruise-versnel-
lingsbak zonder koppelingspedaal, en een Driver
Support-systeem dat de chauffeur controleert en
adviseert.

Belangrijke verandering aan de nieuwe Opticruise-
aandrijflijn is de elektro-hydraulische bediening
van de koppeling.

In de elektro-hydraulische actuator voor de auto-
matische koppeling drijft een elektromotor een ko-
gellagerspindel aan die vervolgens de zuiger van 
de hydraulische hoofdcilinder in beweging zet. Met
de oliestroom wordt vervolgens de hulpcilinder die
de vork van de koppelingsbehuizing bedient tot
actie gemaand.

Scania Driver Support: rijtraining aan boord

derner uiterlijk was niet de enige reden om de
styling aan te pakken. Voor Euro 6 moet de
koelcapaciteit omhoog. Dat hebben de ingeni-
eurs bereikt door een nieuwe grille met grotere
luchtdoorvoer te gebruiken. Ze hebben aan de
voorzijde ook meer ruimte gecreëerd om op
termijn grotere radiateuren te kunnen plaat-
sen. Naar verwachting zal Euro 6 alleen moge-
lijk zijn met EGR én SCR, ook bij Scania.

Sneller schakelen
Geautomatiseerde manuele versnellingsbakken
zijn gemeengoed in de zware sector. Bij bijna
alle merken gaat dit gepaard met een automa-
tische koppeling, behalve bij Scania. Daar was
het altijd mogelijk voor de chauffeur om zelf
het pedaal te beroeren. Veel chauffeurs dach-
ten namelijk dat ze dat beter en sneller kon-
den. Overigens hadden ze daar in sommige
gevallen ook wel gelijk in, bijvoorbeeld bij het
rangeren in moeilijk terrein.
Het is nu mogelijk om Opticruise met een au-
tomatische koppeling, dus zonder pedaal in te
zetten. De pedaalversie blijft overigens wel le-
verbaar.
De bediening van de koppelingsplaat van de pe-
daalloze versie is aangepast. Deze is nu elektro-
hydraulisch in plaats van pneumatisch-hydrau-
lisch. Gevolg is een snellere en op de situatie
toegesneden, accuratere reactie.
De bediening van het koppelingspedaal gaat ui-
teraard in samenspraak met de overige regel-
elektronica. Door bijvoorbeeld in de manoeu-
vreermodes de vermogensregeling en de koppe-
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De EEG heeft in dat kader in 2003 een richtlijn
in het leven geroepen waarin is vastgelegd dat
over een periode van 5 jaar de chauffeur mini-
maal 35 uur aan training moet besteden. De
praktijk heeft namelijk geleerd dat na het vol-
gen van bijvoorbeeld een chauffeurstraining,
het brandstofverbruik gemiddeld met 10%
naar beneden gaat. Dezelfde praktijk heeft ook
geleerd dat de impact van een training maar
enkele maanden maximaal is, daarna zakt het
weer af.
Een systeem dat de chauffeur tijdens zijn werk
herinnert aan de stof die hij op de training
heeft geleerd, zou dus een welkome aanvulling
zijn. Op de nieuwe R-serie bestaat die mogelijk-
heid in de vorm van het Scania Driver Support.
Het bepaalt het rijgedrag door het analyseren
van gegevens die afkomstig zijn van verschil-
lende voertuigsensoren. Dit wordt vergeleken
met de belangrijkste parameters uit de Scania-
chauffeurstraining. Vervolgens geeft Scania
Driver Support de chauffeur tijdens het rijden
advies en feedback. Doel is om de chauffeur te
stimuleren altijd volgens het boekje te rijden.

Er zijn vier verschillende categorieën die kri-
tisch door het systeem worden bewaakt. Hill
driving, waarbij het systeem evalueert hoe de
chauffeur omgaat met hellingen en afdalingen.
Anticiperen, waarbij de belangrijkste parame-
ter het interval tussen gasgeven en remmen is.
Remgebruik, waarbij de frequentie en het type
rem waar een beroep op wordt gedaan wordt
geanalyseerd. Tot slot de versnellingskeuze,
waarbij gekeken wordt of de chauffeur de juis-
te versnellingen kiest.
Praktijkcijfers laten zien dat het systeem direct
al een besparing van 10% genereert, terwijl de
variaties in het verbruik ook dalen. Dat zou
duiden op een consistenter rijgedrag.
Scania Driver Support is standaard op alle voer-
tuigen die voorzien zijn van EBS, een range-
splitterbak en de Scania-retarder.

Voor de lange afstand
Met de introductie van de nieuwe R-serie brengt
Scania ook een serie nieuwe trekkers die speci-
aal bedoeld zijn voor het lange-afstandsvervoer.
Hier is een grote actieradius van belang. Dit is
gerealiseerd door grotere brandstoftanks op de
truck te bouwen, maar daar moest wel plek
voor worden gevonden. De accu’s zijn verplaatst
naar de achterkant en de luchtketels zitten tus-
sen de beide framebalken.
Meer brandstof is één, een vervoerder is ook ge-
ïnteresseerd in een lager verbruik. Door nieuwe
zij-skirts is de luchtweerstand iets lager gewor-
den, maar de grootste klap heeft Scania gemaakt
met een langere eindoverbrenging. Door die
nieuwe (1:2,59) overbrenging is het toerental bij
de maximum snelheid (85 km/uur) met 150
t/min gedaald tot 1200 t/min waardoor het ver-
bruik met 3% is gedaald.
Door deze ingreep is ook het geluidsniveau in
de cabine verlaagd, en daar geniet de chauffeur
weer van. Die zal zich in de nieuwe Zweed ze-
ker thuis voelen. De cabine is ‘opgebouwd’ uit
betere materialen die niet alleen prettiger aan-
voelen, maar ook beter op elkaar zijn afgestemd.
Verder heeft hij in de nieuwe cabine meer berg-
ruimte, bekerhouders en een praktische uit-
klapbare tafel. Het onderbed is breder, door het
uitschuifbaar te maken heeft het een maximum
breedte van maar liefst 90 cm. Fijn rijden en
lekker slapen dus! ●

Hans Doornbos

Daar gaat het allemaal om, zo veel mogelijk ster-
retjes scoren en een pluim van de ‘truck’. Het moti-
veert om onder alle omstandigheden volgens het
boekje te rijden.

Het Driver Support-systeem geeft de chauffeur 
realtime advies om het maximale uit een druppel
dieselolie te halen. Het beoordeelt de rijstijl en
geeft tips.

Voor het lange-afstands-
vervoer introduceert
Scania een aangepaste
versie. Grotere brand-
stoftanks, de accu’s ach-
ter de achteras en de
luchtketels tussen beide
framebalken, zijn enkele
van de doorgevoerde
modificaties. Met een
grotere eindoverbren-
ging geeft dat een fan-
tastische  actieradius.

In elke nieuwe generatie
Scania-trucks is het un-
derrun beschermingssys-
teem verbeterd. Bij een
frontale aanrijding on-
der de 65 km/uur, wordt
persoonlijk letsel tot een
minimum teruggebracht.
Talloze computersimula-
ties en crashtests tonen
een gecontroleerde ver-
vorming die voorkomt
dat de auto onder de
truck glijdt.
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