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Yksityiskohdat sen tekevät: 

Scanian V8-tekniikkaa parhaimmillaan: kulutus -3 % 

• Pienentynyt sisäinen kitka 

• Uusi pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä, jossa AdBlue 
annostellaan kahdessa vaiheessa 

• Uusi korkeapainepumppu, jossa aktiivinen polttoaineen syötön 
mittaus 

• Täysin uusi moottorinohjausjärjestelmä ja -ohjelmisto 

• Suurempi puristussuhde ja sylinterin huippupaine 

• Lisälaitteiden kytkentä vain tarvittaessa 

• Kuulalaakeroitu turboahdin 770 hv:n moottorissa 
 

Scanian V8-moottoreiden kehitystyö jatkuu edelleen 2020-luvulla – tuloksena 
haastavimpiinkin kuljetustehtäviin soveltuvat entistä taloudellisemmat 
moottorit. Scanian insinöörien tekemät parannukset ovat syntyneet 
intohimosta, mittavasta kokemuksesta, uskomattomasta osaamisesta ja 
nerokkaasta ajattelusta. Miten he sitten tekivät sen? 
 
”Perustamme työmme Scanian valtavaan kokemukseen V8-moottoreista ja 
parannamme edelleen sitä, mitä osaavat insinöörit ovat sukupolvien ajan oppineet, 
luoneet ja saavuttaneet”, Scania V8-moottoreiden pääinsinööri Göran Lindh sanoo. 
”Yhtään kvanttihyppyä ei ole tapahtunut, kaikki perustuu parannuksiin ja uusimman 
tekniikan hyödyntämiseen. Uudessa moottorinohjausjärjestelmässä on älykkäämpi ja 
kehittyneempi ohjelmisto, joka mahdollistaa tarkemman ohjauksen. Pystymme 
esimerkiksi laskemaan tarkemmin sen, miten paljon ja millä hetkellä polttoainetta 
tarvitaan.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kun AdBlue ruiskutetaan kahdessa vaiheessa, ensimmäinen kuumiin pakokaasuihin heti 
pakokaasujarrun jälkeen, haihtuminen paranee kuormituksen ollessa kevyt. Tämä tarkoittaa, että 
Scanian uudet V8-moottorit ovat jo nyt vuonna 2021 voimaan astuvan lainsäädännön mukaisia.   
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Moottorinohjausjärjestelmä (Engine Management System, EMS) toimii yhdessä 
jälkikäsittelyjärjestelmän (Aftertreatment Management System, AMS) kanssa. 
Molemmat ovat kriittisen tärkeitä, kun pyritään täyttämään nykyiset ja tulevat NOx- ja 
hiukkaspäästöjä koskevat Euro 6 -määräykset. (Hyvien ominaisuuksien tulee myös 
säilyä: lain mukainen vaatimus on seitsemän vuotta tai 700 000 kilometriä.)  
Scania on kehittänyt uuden ratkaisun, jossa AdBlue-nestettä ruiskutetaan kahdesti, 
kerran heti pakokaasujarrun takana, ja toisen kerran ”normaalisti” 
äänenvaimentimeen. Lisäannostus parantaa AdBluen haihtumista moottorin ollessa 
kevyesti kuormitettuna, koska lämpötila on korkeampi pakosarjan tuntumassa. 
Lisäannostus parantaa jälkikäsittelyn tulosta ja myötävaikuttaa polttoainetalouden 
paranemiseen. 
 
Suuret paineet 

Päivitetty V8-mallisto on varustettu uudella polttoaineen korkeapainepumpulla, jonka 
pumppauselementit ovat erillisohjattuja (AIM, Active Inlet Metering). Kokonaispainetta 
ja polttoaineensyötön ohjausta ja niiden diagnosointia on tehostettu käytettävyyden ja 
suorituskyvyn maksimointia ajatellen. Uusi pumppu on myös optimoitu moottoriöljyn 
kulutuksen minimointia ajatellen. Myös puristussuhdetta ja suurinta sylinteripainetta 
on nostettu palamisen ja polttoainetalouden parantamiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scanian uuden sukupolven V8-moottoreissa on uusi polttoainepumppu ja erillisohjatut 
ruiskutussuuttimet.  
 
Sisäisen kitkan vähentäminen on aina tärkeä tekijä nykyaikaisissa 
suurtehomoottoreissa. Sisäisiä kitkahäviöitä vähentämällä on saavutettu merkittäviä 
edistysaskeleita. Yksi tekijä on tietysti ohuempien ja tehokkaampien nykyaikaisten 
öljyjen käyttäminen, jollaisista vielä 10–15 vuotta sitten voitiin vain uneksia. 
Öljylaatujen ja niiden käyttöiän valtava kehittyminen ei kuitenkaan yksin riitä. Itse 
moottoriakin on kehitettävä, jotta saadaan enemmän irti uusista mahdollisuuksista. 
 
”Paineen suurentaminen ja tehon nosto edellyttää, että useita sisäisiä komponentteja 
kuten hammaspyöriä, mäntiä, männänrenkaita, sylinterinkansia ja venttiileitä on 
kehitettävä ja vahvistettava”, Lindh sanoo. Tämä edellyttää kehittynyttä hienosäätöä 
ja sisäisten häviöiden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä erityisesti siksi, että 
halusimme myös pidentää huoltovälejä ja lisätä kestävyyttä. Voin ylpeänä todeta, että 
olemme saavuttaneet nämä hieman ristiriitaiset tavoitteet. 
 
Teiden uusi kuningas  
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Uusi DC16 123 on tietysti Scanian V8-perheen pää. Massiiviset 770 hevosvoimaa 
tuottava moottori syrjäyttää siten edellisen, 730 hv tuottavan huipun. 770-
hevosvoimainen moottori perustuu samaan päivitettyyn versioon kuin muutkin uudet 
V8-moottorit ja on yhtä järeä kuin muutkin kestävyydeltään kuulut Scania V8-
moottorit. 
 
”Se poikkeaa selkeästi edeltäjästään”, Lindh sanoo. ”Tehonlisäys on tässä yhdistetty 
selvästi parempaan polttoainetalouteen, johon olemme päässeet uusimman 
moottoritekniikan ansiosta. Pakokaasujen jälkikäsittelynä on yksinomaan SCR 
(valikoiva katalyyttinen pelkistys), turboahdin on kiinteäsiipinen ja pakojärjestelmä on 
sama kuin kolmessa muussa V8-moottorissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vahva DC16 123 tuottaa 770 hv:n tehonsa suurempien ruiskutussuuttimien ja kuulalaakeroidun 
kiinteäsiipisen turboahtimen voimin: moottori vastaa herkemmin kaasupolkimen liikkeisiin ja palaminen 
on tehokkaampaa.  

 
Joitakin raskaita komponentteja on jätetty pois ja toisia on yksinkertaistettu, jolloin 
moottori on jopa 75 kg edeltäjäänsä kevyempi. Toinen uutuus on se, että 770-
hevosvoimaisessa moottorissa on nopeasti kaasupolkimen liikkeisiin reagoiva 
kiinteäsiipinen turboahdin, jossa perinteisten liukulaakereiden sijasta on 
kuulalaakerit. 
 
”Uusilla pakosarjoilla on myös mukava bonusominaisuus”, Lindh kertoo. Sen lisäksi, 
että ne ovat entistä kevyemmät ja tehokkaammat, ne myös korostavat tunnusomaista 
V8:n ääntä, joka on niin monen Scania-asiakkaan ja V8-fanin mieleen. Ääni ei ole 
voimakkaampaa, mutta se syntyy pakokaasujen sekoittuessa pakosarjassa 
poistotahtien määräämässä järjestyksessä matkallaan pakoputkeen. 
 
Tehoa tarpeen mukaan       

Riippumatta siitä, mikä Scania V8-yksikkö sopii kulloiseen kuljetustehtävään 
parhaiten, ne ovat kaikki Scanian runsaan viiden vuosikymmenen aikana keräämän 
kivenkovan maineen ja perinteen ylpeitä edustajia. Luotettavia, vankkoja ja vahvoja, 
tunteitakin herättäviä. Niitä voi sanoa myös kehittyneiksi työhevosiksi, jos sellaisia nyt 
on olemassa. 
 
”Ne ovat todella mahtavia moottoreita lyhyine kampiakseleineen – monisylinterisen 
voimantuotto on pehmeää ja vastustamatonta. Kuuluisat Scania V8-automme ovat 
vailla vertaa silloin, kun sekä kuljetustehokkuus että kantavuus otetaan mukaan 
yhtälöön”, Lindh sanoo.  
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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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