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Katse Scanian uuteen vaihteistosukupolveen: 

Rattaat pyörivät edelleen – mutta hitaammin 
 

• Suunniteltu Scanian matalien kierroslukujen moottoreita varten 
• Polttoaineensäästö prosentin luokkaa 
• 60 kg kevyempi pienemmän koon ja alumiinikotelon ansiosta 
• Akselijarrut varmistavat sujuvat vaihdot 
• Nopeampi vaihtaminen, taloudellinen välitys ja jopa kahdeksan 

peruutusvaihdetta 
• Alhaisempi melutaso, joka täyttää kaikki ennakoitavat säännökset 
• Pienempi sisäinen kitka, kuivasumppuvoitelu, joka vähentää loiskimisen 

ja häviöt 
• Pidemmät huoltovälit, parempi vaihtaminen 

 
Täysin uuden vaihteistovalikoiman kehittäminen on valtava urakka. Erityisesti 
kun tavoitteena on alan johtavan tuoteperheen parantaminen entisestään. Siksi 
Scanian uudessa Opticruise-vaihteistossa ei ole ainuttakaan nykyisin käytössä 
olevaa osaa. Suorituskyvyltään ratkaisevasti parantunut valikoima pysyy 
kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa.   
 
”En haluaisi käyttää kulunutta ’lähdimme liikkeelle puhtaalta pöydältä’ -sanontaa, 
mutta niin me todella teimme”, vaihteistojen kehityksestä vastaava johtaja Jimmy 
Larsson sanoo. ”Tiimi sai tehtäväkseen kehittää vaihteistoja, jotka selviäisivät 
kaikista ensi vuosikymmenen haasteista, erityisesti polttoainetalouden, ajettavuuden 
ja kestävyyden osalta. Uusien vaihteistojen myötä myös hyvin raskaat yhdistelmät 
voivat hyödyntää nopeita peränvälityksiä ja silti päästä kevyesti liikkeelle.” 
 
Scania on jo pitkään tarjonnut voimalinjoja, joiden taloudellisuus perustuu alhaisilla 
kierrosnopeuksilla tuotettuun mahtavaan vääntöön. Miksi? Jos moottorissa on niin 
paljon vääntöä ja voimaa, että se kiskoo ajoneuvoa eteenpäin alhaisilla kierroksilla, 
se käyttää vähemmän polttoainetta. 
 
Käytännössä asia on tietysti hyvin paljon mutkikkaampi, mutta periaate on noin 
yksinkertainen. Jos voidaan pitää yllä sopiva matkanopeus moottorin käyntinopeuden 
ollessa noin 1050 kierrosta minuutissa, polttoainetta säästyy. Aivan viime aikoihin 
saakka tyypillisen kaukokuljetusauton käyntinopeus oli luokkaa 1250-1300 r/min. 
Scanian uuden vaihteiston nopeusalue on merkittävästi laajempi: suurin vaihde on 
selkeä ylivaihde, ja vaihteisto toimii yhtä hyvin koko käyntinopeusalueella.      
 
Erittäin tehokas 
Taloudellisuus kuuluu uusien vaihteistojen pääominaisuuksiin. Siksi Scanian 
insinöörit ovat keskittyneet erityisesti sisäisen kitkan vähentämiseen suunnitellessaan 
ja kehittäessään uutta valikoimaa. Ja tavoitteeseen päästiin – sisäiset häviöt 
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vähenivät jopa puoleen! Tämä saavutettiin kiillottamalla osa hammaspyöristä, 
käyttämällä matalaviskositeettista vaihteistoöljyä sekä sijoittamalla suurin osa öljystä 
vaihteiston päälle sijoitettuun erilliseen kuivasumppumaiseen osaan. Tämä vähentää 
sisäistä öljyloisketta, koska hammaspyörät eivät ole jatkuvasti kosketuksissa öljyyn. 
Tiettyjen kovasti rasitettujen hammaspyörien pintojen voitelu ja jäähdytys on hoidettu 
erillisistä suuttimista tulevalla öljysuihkulla. 
   
Alumiinia ja hiljaisuutta 
G33CM, uusien vaihteistojen ensimmäinen edustaja, on n. 60 kg nykyisiä vaihteistoja 
kevyempi alumiinikotelon ja hieman pienemmän kokonsa ansiosta. Tulevien 
määräysten edellyttämä alhaisempi melutaso on myös saavutettu. Keskimääräinen 
melunvähennys on 3,5 dB, mikä käytännössä tarkoittaa, että melu on vähentynyt alle 
puoleen entisestä. 
 

 
 
Scanian uusi vaihteistovalikoima on alumiinikoteloinen ja edellisiä tuotteita hieman pienempi, ja sen 
myötä 60 kg kevyempi. Pienemmän sisäisen kitkansa ja laajemman nopeusalueensa ansiosta se 
täyttää Scanian alhaisilla käyntinopeuksilla toimivan moottorivalikoiman vaatimukset ja myötävaikuttaa 
parempaan polttoainetalouteen. 
 
Uudet vaihteistot ovat lyhyempiä kuin Scanian nykyvaihteistoista tavallisin, GRS905. 
Koska jakajavaihteistossa on vain kaksi synkronointia aiemman seitsemän sijasta, 
uudet vaihteistot ovat lyhyempiä ja vankempia, ja akselit kestävät suurempia 
vääntömomentteja. Siksi on myös tilaa hieman leveämmille hammaspyörille, jotka 
kestävät suurempaa kuormitusta ja ovat kestävämpiä. 
 
Synkronointien poistaminen asettaa tiukemmat vaatimukset vaihteiston 
ohjausjärjestelmälle ja vaihtamisstrategialle. Kaikki elektroniikka on siksi uutta ja 
ohjaa tarkasti nopean, pehmeän ja tarkan vaihtamistapahtuman varmistavia 
pneumaattisia toimilaitteita ja sivuakselijarruja (yhteensä 3 kpl). 
 
Kahdeksan peruutusvaihdetta 
Scanian insinöörit tarkastelivat peruutusta uudesta näkökulmasta. Useimmissa 
vaihteistoissa peruutusvaihteen kytkeminen tarkoittaa, että yksittäinen hammaspyörä 
pyörittää pääakselia vastakkaiseen suuntaan. Uusissa Scania-vaihteistoissa 
käytetään sen sijaan lähtöakselin planeettavaihdetta: peruutusvaihde kytketään 
lukitsemalla planeettakannatin. Tämän ratkaisun myötä peruutusvaihteita on 
kahdeksan; nopeimman huippunopeus on 54 km/h (valinnainen).  Nopea 
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peruutusvaihde on hyödyllinen, kun esimerkiksi maansiirtoautolla joudutaan 
peruuttamaan pitkiä matkoja (kuten esim tunnelityömailla). 
 
Öljynvaihtoväli on kasvanut merkittävästi suuremman valmistustarkkuuden, 
suurempien öljynsuodattimien ja laadukkaan öljyn ansiosta.  
 
Älykkäät voimanottoratkaisut  
Kuorma-autojen vaihteistovalikoimasta ei voi puhua esittelemättä samalla sen 
voimanottovaihtoehtoja. Scanian uutta vaihteistovalikoimaa varten on kehitetty suuri 
joukko älykkäitä voimanottoratkaisuja tyydyttämään Scania-asiakkaiden 
erilaisiin kuljetuksiin ja tehtäviin liittyviä voimanottotarpeita. 
 
Uudessa voimanottovalikoimassa on kokonaista yhdeksän erilaista vaihtoehtoa, jotka 
ovat entistä vahvempia ja vähähäviöisempiä ja moduulirakenteensa vuoksi hyvin 
joustavia. EG-tyyppiset voimanotot saavat käyttövoimansa vaihteiston sivuakselilta ja 
kuuluvat vaihteiston painevoitelujärjestelmään. Käyttöliittymä vaihteiston 
voiteluliittimineen tarkoittaa, että ne voivat tuottaa voimaa raskaille varusteille kuten 
hydraulipumpulle. 
 
EK-tyyppiset (vauhtipyörän käyttämät) voimanotot asennetaan moottorin ja 
vaihteiston väliin. Välityssuhteita on yhteensä neljä, ja lähtöyhde voidaan asentaa 
kolmeen eri suuntaan.        
 
”Kaiken kaikkiaan voimme perustellusti sanoa, että uusi raskaiden kuorma-autojen 
vaihteistovalikoimamme edustaa alan huippua”, Scania Suomi Oy;n 
markkinointipäällikkö Olli Heikkinen sanoo. ”Se auttaa asiakkaitamme toteuttamaan 
kuljetustehtävänsä joustavasti ja kestävällä tavalla läpi tulevien vuosikymmenien.” 
 
 
Lisätietoja antavat: 
Scania Suomi Oy, Mika Jukkara, tuotepäällikkö 
Puhelin: +358 400 900 170 
Sähköposti: mika.jukkara@scania.fi  
 
Scania Suomi Oy, markkinointipäällikkö, Olli Heikkinen 
Puh.: +358 50 64 258 
Sähköposti: olli.heikkinen@scania.fi  
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