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Conduzir um Scania V8 foi 
sempre motivo de orgulho e 
o ponto de partida de uma 
experiência cheia de emoções. 
No entanto, o motor V8 é muito 
mais do que uma sensação. É 
uma decisão estratégica do 
ponto de vista lógico que vai 
buscar significado no contexto 
do conjunto da sua empresa.

O novo motor Scania V8 
adapta-se perfeitamente. Aqui, 
a facilidade de condução une-
se a uma eficiência de consumo 
e a um rendimento excepcional. 
Além disso o lendário som do 
motor revela uma resistência e 
uma potência incomparáveis.

É a nossa forma de demonstrar 
que não tem que renunciar a 
nada, que é possível desfrutar de 
uma surpreendente experiência 
de condução que, além disso, 
impulsiona o seu negócio.

Porque, na nova geração V8 da 
Scania, as emoções encontram-
se com a lógica.



A nova calandragem  
cinzenta escura 
e o embelezador 
cromado do teto
na parte da frente  
são exclusivos do V8.



UMA IMAGEM 
COM ESTILO 
Quando conduz um Scania V8, conduz um camião premium com 
um motor de máxima qualidade. E isso também se deveria ver. 
Tudo faz parte da experiência de condução exclusiva que apenas 
um V8 pode transmitir. Não oferece apenas, aos condutores mais 
exigentes, qualidade e potência excecionais, mas também uma 
forma diferente de as expressar.

A gama de camiões Scania V8 oferece um exclusivo pacote de 
design V8 no qual foram incorporadas diferentes prestações e 
opções de design interior e exterior, incluindo o camião V8 na 
sua característica cor vermelha.

A Scania dá-lhe a oportunidade de expressar o que deseja. 
À sua maneira.



  

UM V8 PARA
CADA OPERAÇÃO: 
ESCOLHA O SEU

POTÊNCIA/BINÁRIO

Cilindros: V8
Volume deslocado: 16,4 litros
Potência máx.: 530 CV (390 kW) a 1900 r/min
Binário máximo: 2800 Nm a 925-1325 r/min
Controlo de emissões: SCR
Turbo: Turbo de geometria fixa
Combustível renovável: HVO
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530

Cilindros: V8
Volume deslocado: 16,4 litros
Potência máx.: 590 CV (434 kW) a 1900 r/min
Binário máximo: 3050 Nm a 925-1350 r/min
Controlo de emissões: SCR
Turbo: Turbo de geometria fixa
Combustíveis renováveis: HVO, Biodiesel
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590

Cilindros: V8
Volume deslocado: 16,4 litros
Potência máx.: 660 CV (485 kW) a 1900 r/min
Binário máximo: 3300 Nm a 950-1400 r/min
Controlo de emissões: SCR
Turbo: Turbo de geometria fixa
Combustível renovável: HVO
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770

Cilindros: V8
Volume deslocado: 16,4 litros
Potência máx.: 770 CV (566 kW) a 1800 r/min
Binário máximo: 3700 Nm a 1000-1450 r/min
Controlo de emissões: SCR
Turbo: Turbo de geometria fixa com rolamentos de esferas refrigerado a água
Combustível renovável: HVO



  

A nova gama da Scania V8 caracteriza-se pela 
sua impressionante potência, rendimento e 
produtividade. Leva a eficiência do combustível 
ao nível seguinte e estabelece um novo padrão 
com elevado valor residual e maior 
disponibilidade. Oferecemos a mais ampla 
seleção de níveis de rendimento do mercado, 
com a possibilidade de utilizar combustíveis 
renováveis. Tudo isto permitir-lhe-á desfrutar 
dos benefícios únicos de conduzir um V8 
independentemente do seu negócio.

Para os amantes do V8, 770 é o novo 
número mágico. No entanto, é o binário motor 
que lhe permite chegar mais alto. Os 770 CV 
proporcionam um enorme binário de 3700 Nm.

Scania V8: motores potentes com um som fora 
do comum.



NOVA 
REFERÊNCIA
NO SETOR

Lubrificação melhorada através do 
sistema de pulverização de óleo

Volume de óleo 
variável e reduzido

Intervalo de troca 
de óleo de até 
1.000.000 km

A sincronização da mudança 
de velocidades realizada 

pelos travões do eixo

Nova carcaça 
em alumínio



Um motor superior necessita 
de mudanças de velocidades 
da máxima qualidade. A 
nova caixa de transmissão 
Opticruise G33CM da Scania 
apresenta uma mudança de 
velocidades melhorada e 
rápida e combina a melhor 
economia de combustível com 
o excelente conforto.

Após seis anos de 
desenvolvimento e testes, 
apresentamos uma caixa de 
velocidades com a máxima 
tecnologia: volume de óleo 
variável, lubrificação melhorada 
através de sistema de 
pulverização de óleo e maior 
amplitude.

Graças à significativa redução 
das perdas internas, a caixa 
de velocidades oferece uma 
poupança de combustível de 1%.

A nova caixa de velocidades 
Scania Opticruise está 
disponível para todos os 
motores V8 de até 660 CV.

Aumento da relação de 
mudanças com a nova 
escala de transmissão

Engrenagem planetária 
para a marcha-atrás

Novo programa PTO

Retarder 
melhorado

Peso mais 
leve: 60 kg

Comprimento 
reduzido 

de 150 mm



OTIMIZADO PARA 
UM RENDIMENTO 
EXCECIONAL



Com a nossa experiência 
líder no mercado no 
desenvolvimento de sistemas 
de transmissão, criamos 
uma solução tecnicamente 
avançada com uma 
impressionante economia 
operativa que proporciona mais 
potência mesmo que em baixas 
rotações.

A nova cadeia cinemática V8 
com uma relação de grupo 
traseiro adequada para a 
condução em velocidade de 
cruzeiro em marcha direta 
(12a) resulta numa poupança 
de combustível de até 6%. Por 
exemplo, um camião de 590 
CV em operações de longa 
distância numa topografia 
acidentada pode conseguir 
poupanças neste intervalo.

 

O novo V8 é perfeito para as 
operações que necessitam 
de eficiência, potência e 
rendimento que apenas uma 
cadeia cinemática Scania V8 
pode oferecer.

ATÉ 6% DE 
POUPANÇA DE 
COMBUSTÍVEL 

2% de poupança de combustível 
graças à atualização do motor

1% de poupança de combustível graças à 
nova caixa de velocidades Scania Opticruise

3% de poupança de combustível 
em velocidade de cruzeiro com 
transmissão direta em combinação 
com uma relação mais longa no 
eixo traseiro.*

*580  hp/GRSO/3,08 vs 590  hp/G33CM/2,59
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08A Scania aplica uma política ativa de desenvolvimento e melhoria de produtos. Assim, a empresa 
reserva-se o direito de modificar os produtos, as especificações e os números de referência sem 
aviso prévio. Além disso, devido à legislação nacional ou da União Europeia, é possível que alguns 
acessórios não estejam disponíveis em todos os mercados locais. Para mais informações sobre 
este assunto, dirija-se ao seu concessionário mais próximo ou visite o site  www.scania.pt

A Scania Ibérica compromete-se a plantar, proteger e manter 
uma árvore por cada veículo vendido (camião ou autocarro).

Esta iniciativa, que começou com o número de unidades 
vendidas no ano de 2013, irá reduzir o impacto sobre o 
meio ambiente, produzido pela atividade do transporte 
(de mercadorias ou pessoas). Qualquer cliente e seguidor da 
marca pode visitar as árvores plantadas no Bosque Scania 
(40o 20’ 41.43” W -3o 32’ 49.41” N).

Hoje, mais do que nunca, comprar um camião na Scania 
Ibérica significa também uma aposta num meio ambiente 
melhor e num futuro mais sustentável.


