
Нове покоління вантажівок Scania 

Новий досвід водія





ГОТОВІ ТВОРИТИ 
ІСТОРІЮ. ЗНОВУ 
Бездоганність не має меж. Ми завжди це знали. Ми прагнемо зробити 
досконалою кожну деталь і щоразу змінюємо межі можливого. Цього 
разу ми пішли ще далі й ще більше вдосконалили свої перевірені 
часом рішення. Наше прагнення знайти нові шляхи розвитку бізнесу 
спонукало нас докорінно змінити підхід вже на етапі проектування. 
Відкрийте для себе нову Scania. Створену для єдиного важливого 
бізнесу. Вашого.



Створення 
шедевра 
Що таке досконалість? Для нас це певний рівень якості, який 
досягається завдяки тривалим дослідженням, блискучим 
інженерним рішенням і введенню інновацій. Такий підхід утримує 
нас серед найуспішніших гравців ринку. Ми завжди тісно 
співпрацюємо з клієнтами. 
На кожному етапі вдосконалення ми щораз підвищуємо свої 
стандарти й вимоги до кожної деталі, постійно прагнемо 
перевершити себе, досягти досконалості. І нам це вдається. 
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Scania V8

Поява нового  
еталона
Очікування завершено. Вітайте новий вантажний автомобіль Scania V8! 
Вас полонить досконала робота його двигуна, майстерно виконаний 
вишуканий дизайн. Зайдіть у кабіну нового вантажного автомобіля. 
Це ваші володіння. Ваша територія. Заведіть двигун. Дозвольте 
його розміреному звучанню надихати вас. Вас полонить інженерна 
досконалість. Куди накажете?





Для тих, хто 
цінує простір 
Вигляд масивної елегантної кабіни хвилює уяву: що чекає на вас 
всередині? Простір перевершить ваші сподівання. Пласка підлога, 
просторі місця для зберігання речей і винятковий вид із місця 
водія – такі визнані риси кабіни нової Scania. Усе це – результат 
продуманої роботи проектувальників та інженерів. 
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Scania S-серії





Ваш вірний 
товариш 
Простора потужна кабіна моделі R – це динамічне й прекрасно 
оснащене робоче місце, обладнане всім необхідним. Усе, що може 
знадобитися вам у дорозі, просто перед вами. 
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Scania S-серії







Аеродинаміка
Передня частина, дах, 
бокові стінки, нижня 
частина – усі поверхні були 
ретельно проаналізовані 
та оптимізовані для 
максимального зменшення 
опору повітряному потоку. 

Ефективне охолодження 
Дотримання ідеальної 
температури двигуна – 
важлива умова економії 
пального. Тому ми 
оптимізували розмір 
отворів на радіаторній 
решітці, збільшили сам 
радіатор та встановили 
потужніший вентилятор. 

Опції бамперів
Форма усіх бамперів 
спроектована таким чином, 
щоб зменшити опір повітрю 
та підвищити безпеку. 
Вдосконалений передній 
протипідкатний захист 
запобігає попаданню 
легкового автомобіля 
під вантажівку у випадку 
лобового зіткнення.

Зазори мінімізовано
Усі зазори та кути стали 
вужчими та набули обтічної 
форми, щоб зменшити опір 
повітрю.

Покращена гальмівна система 
Принципові інновації в будові гальмівної 
системи – швидший відгук гальм на 
педаль, збільшені гальмівні камери й 
краща система розподілу ваги. Усе в цілому 
дозволяє назвати гальмівну систему нової 
вантажівки кращою у своєму класі. 
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Екстер’єр
Комплект спойлерів
Дизайн спойлера на даху та 
бокових спойлерів зазнав 
змін. Водій самостійно 
може налаштувати висоту 
верхнього спойлера завдяки 
регулювальному пристрою.

Нова структура кабіни 
Нова структура кабіни 
передбачає в якості опції 
додаткові заходи безпеки – 
бічні подушки безпеки. Вони 
гарантують додатковий захист 
людям у разі, якщо авто 
перекинеться внаслідок аварії.



Електрогідравлічне 
керування додатковою 
задньою підйомною 
керованою віссю 
Нова система дає низку 
нових переваг, зокрема 
забезпечує покращений 
кут повороту, менше 
зношування шин та кращу 
вантажопідйомність. 
Компактний дизайн спрощує 
встановлення надбудови.

Спойлери шасі
Бокові спойлери шасі стали 
ширшими, щоб покрити більшу 
площу. Форма зменшує опір 
повітрю та підкреслює лінії 
дизайну Scania.
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Екстер’єр

Досконала 
робота
Дизайн вражає. Потужний автомобіль має аристократичний вигляд.  
Кожен вигин – досконалість. Це зразок новітньої класики.  
Її риси – абсолютна якість, комфорт, повна безпека, паливна 
економічність, потужність. 

Зовнішні місця для зберігання 
Кабіна оснащена місткими 
ємностями для зберігання, 
розташованими зовні, але доступ 
є й зсередини кабіни. Додатково 
в кабінах моделі S є приховані 
багажні відсіки, які знаходяться під 
основними ящиками для багажу. 



Зовнішнє освітлення  
освітлення – одна з вирішальних 
характеристик для вантажного автомобіля, 
від якої залежить і його зовнішнє 
оформлення, і безпека. Ми використали 
останні досягнення у сфері технологій 
освітлення. Дах і фронтальну решітку 
обладнано потужними LED-лампами. 
Фари головного світла можуть бути Н7 
або LED. Додаткові фари вмонтовано в дах 
вантажівки, що не створює опір повітрю. 
Це покращує аеродинаміку, що позитивно 
впливає на витрати пального.  
Сучасні 2- або 3-діодні протитуманні фари 
разом із віражними фарами забезпечують 
достатнє освітлення навіть в умовах  
слабкої видимості.
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Екстер’єр

Види фарбування зовншніх елементів
Зовнішній вигляд деяких деталей Scania, 
зокрема ребра решітки радіатора, рамки 
головних фар та низку інших елементів, що 
визначають зовнішній вигляд вантажівки, 
можна обрати на замовлення. 
До вашої уваги кілька прикладів поєднання 
решіток та бампера, які дозволять вам 
створити унікальний зовнішній вигляд 
автомобіля:

1. Решітка радіаторна срібляста без 
фарбування.

2. Решітка радіаторна зі сріблястими 
ребрами і бампером в тон кабіни, пакет 1. 

3. Решітка радіаторна V8 чорна, пакет 2.

4. Решітка радіаторна в колір кабіни, пакет 3. 

2.

3.

4.

1.









Бокова подушка безпеки  
Важливим кроком 
у покращенні безпеки 
стала бокова подушка, 
яка надає додатковий 
захист у випадку 
перевертання автомобіля.  

Фронтальний  
верхній відсік для 
зберігання речей 
Відсік для зберігання 
над лобовим склом 
збільшено. До того ж 
тепер до нього зручніше 
дістатися. 

Оглядовість
Нове розташування 
водійського сидіння, 
нижче розміщення 
бокового вікна 
і нижче розташування 
приладової панелі 
дозволили збільшити 
кут огляду. Оглядовість 
із кабіни просто 
приголомшлива. 

Досконале оснащення
Збільшений дисплей, 
покращена графіка, 
прості й зрозумілі 
важелі управління, які 
розташовано в зручних 
місцях на близькій 
відстані, – все це разом 
дозволяє максимально 
сконцентруватися  
на дорозі. 

Кліматична система 
Незалежно від 
вибору системи – 
автоматичної чи 
преміум-формату, 
в кабіні буде завжди 
зручно й затишно. 
За бажанням 
можна встановити 
додатковий обігрівач 
чи стоянковий 
охолоджувач. 
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Інтер’єр



Робоче  
місце водія
Це місце – для вас. Це ваш персональний простір для роботи, життя, 
відпочинку. Саме тому визначення оптимального розташування й 
оснащення водійського місця було для нас відправною точкою в розробці 
дизайну кабіни. Ми продумали все, щоб забезпечити водієві максимальний 
кут огляду, розташувати все зручно і раціонально й обладнати все 
з оптимальним комфортом. Це місце – точка управління величною 
потужністю. Насолоджуйтесь новим рівнем комфорту на водійському місці. 

Характерні риси дизайну
Для нової Scania 
характерний відкритий 
прямолінійний 
дизайн. Обрані форми 
повторюються в численних 
деталях, від вікон до ручок 
на приладовій панелі.

Колонки
Аудіосистема задовольнить 
найвибагливішого слухача. 
Оберіть одну з трьох 
комплектацій. 
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Інтер’єр

Потоншені стійки 
Потоншені стійки лобового 
скла покращують 
внутрішній дизайн кабіни 
та забезпечують кращу 
оглядовість. 
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Вибір дизайнера 
Велику кількість елементів 
оформлення кабіни ви можете 
обрати на власний смак, що 
дозволить вам спроектувати 
суто індивідуальний інтер’єр. 
Аби полегшити вам завдання, 
наші дизайнери пропонують 
готові рішення, в яких колір 
та матеріали поєднуються 
найбільш гармонійно: 

1.  Коричневий/світлий

2. Коричневий/темний

3. Чорний/світлий

4. Чорний/темний

5. V8

6. Дерево

Інтер’єр

1.

2.

3.
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Інтер’єр

4.

5.

6.
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Водійське сидіння 
Спроектоване для забезпечення 
максимального комфорту. Сидіння 
можна налаштувати за власними 
вподобаннями. Пропонується на 
вибір три комплектації:

• Базова
• Медіум
• Преміум, з додатковою функцією 

провітрювання

Інструментальна панель
Великі, чіткі дисплеї, на яких 
легко читається вся потрібна 
інформація, – це стандарт для 
Scania. Пропонується на вибір: 

• екран кольоровий 4” 
• екран кольоровий 7” 

Інформаційно-розважальні системи
Скористайтеся простими й зручними 
системами для отримання корисної 
інформації та відпочинку. Доступно 
у двох версіях:

• 2 DIN з екраном 5”, Bluetooth
• 2 DIN з екраном 7”, Bluetooth  

та навігатор 

Інтер’єр
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Пасажирське сидіння
Пасажир у кабіні Scania почуватиметься так само зручно, 
як і водій. На вибір пропонуються моделі від звичних 
статичних до нових, які можуть обертатися, складатися, 
відкидатися, забезпечуючи додатковий простір. Моделі 
пасажирських сидінь:

• Статична
• Базова 
• Медіум
• Преміум, з додатковою функцією провітрювання
• Складна
• Поворотна

Кермо
Усі варіанти керма пропонують 
зручний хват, необхідні важелі 
управління розташовано буквально 
під пальцями. Моделі керма V8 та 
Leather мають пласку основу, що 
додає зручності. 

• Стандартна
• Ексклюзивна зі шкіряною обивкою 
• V8 
• Дерево

Інтер’єр
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Нижнє спальне місце 
Якісний відпочинок надзвичайно 
важливий для водія. Насолоджуйтеся 
нічним сном на зручному ліжку 
шириною 800 мм зі зручним матрацом 
(три види на вибір – пінний, пружинний 
та з окремими блоками пружин). За 
потреби ширину спального місця 
можна збільшити до 1000 мм завдяки 
розсувному механізму центральної 
частини (доступно лише у поєднанні з 
матрацом з окремими блоками пружин).

Верхнє спальне місце 
Оснащується зручним матрацом 
шириною 600–800 мм 
у залежності від типу кабіни.

Задня верхня полиця 
За вашим бажанням задній 
простір кабіни може бути 
використаний для багажного 
відсіку, де можна буде зберігати 
речі чи розмістити необхідне для 
роботи й відпочинку обладнання.

Інтер’єр



Тільки для вас
Автомобіль повинен не лише забезпечувати всі ваші потреби 
в роботі та відповідати вашим смакам, а й підкреслювати вашу 
індивідуальність. Освітлення, аеродинамічні якості, рівень зручності, 
інформаційно-розважальні системи, елементи оформлення, прилади 
та оснащення – оберіть те, що вам до вподоби, і створіть Scania, 
зручну саме для вас. 

Докладніше про додаткові пакети комплектації дізнайтеся в місцевого дилера. 
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Супутнє обладнання
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Технічна інформація

Технічні 
параметри
Кабіни

Шасі

Конфігурація осей 
На нові тягачі Scania встановлюються осі різних 
конфігурацій. Зв’яжіться з дилером Scania, щоб обрати 
варіант, який влаштує саме вас.

Сідельно-зчіпний пристрій
Для тягачів Scania доступні кілька варіантів сідельно-
зчіпного пристрою. Окрім традиційного фіксованого або 
регульованого сідельно-зчіпного пристрою існує ще 
унікальна опція прямого кріплення сідла на рамі. Ця опція 
дозволяє збільшити корисне навантаження на 90 кг. Вона 
доступна для дво- або чотириточкової задньої підвіски. 

4×2
Висота шасі: 
низька/
стандартна

6×2/4
Висота шасі: 
низька/ 
стандартна

6×2
Висота шасі: 
стандартна

6×2*4 
Висота шасі: 
стандартна
Тільки для 
тягачів

6×2 штовхач
Висота шасі: 
низька/ 
стандартна

S
Стандартна Висока

Scania S-серія
Надзвичайно простора кабіна з чудовим кутом огляду. 
Новий досвід керування потужним вантажним автомобілем. 

Двигуни
Від 370 до 730 к. с.

R
Стандартна Висока

Scania R-серія
Надійна, міцна, готова до роботи. Додайте до цього переліку 
мобільність, динамічність – перед вами ідеальний «товариш» для 
виконання будь-якої роботи. 
 
Двигуни
Від 370 до 730 к. с. 
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Технічна інформація

Робочий об’єм Максимальна потужність Максимальний крутний момент Система контролю 
відпрацьованих газів

6-циліндровий рядний

13 л 370 к. с. (272 кВт) при 1900 об/хв 1900 Нм (1000–1300 об/хв) SCR

13 л 410 к. с. (302 кВт) при  1900 об/хв 2150 Нм (1000–1300 об/хв) SCR

13 л 450 к. с.  (331 кВт) при 1900 об/хв 2350 Нм (1000–1300 об/хв) SCR

13 л 500 к. с.  (368 кВт) при 1900 об/хв  2550 Нм (1000–1300 об/хв) SCR

V8

16 л 520 к. с. (382 кВт) при 1900 об/хв 2700 Нм (1000–1300 об/хв) SCR

16 л 580 к. с. (427 кВт) при 1900 об/хв 2950 Нм (1000–1350 об/хв) SCR

16 л 650 к. с. (478 кВт) при  1900 об/хв 3300 Нм (950–1350 об/хв) SCR

16 л 730 к. с. (537 кВт) при 1900 об/хв 3500 Нм (1000–1400 об/хв) EGR, SCR

Прилади Типи Двигуни Параметри

Коробка передач із розподільником

12 передач Преміум До 2350 Нм Оптикруз, ретардер 

12+2 передач Преміум із двома «повзучими» передачами До 2700 Нм Оптикруз, ретардер

12+2 передач
Преміум посилена  
з двома «повзучими» передачами

До 3500 Нм Оптикруз, ретардер

Двигуни і трансмісія 

Двигуни Euro 6

Коробки передач

Механізми відбору потужності
Сила Scania відчутна в кожному вузлі. Ми пропонуємо кілька опцій з відбору 
потужності із декількома місцями розташувань: із приводом від коробки 
передач або двигуна, як залежні, так і незалежні від зчеплення.
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