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Plašāki pārnesumskaitlļi, zemāki apgriezieni
Scania R756 aizmugurējā ass ar vienpakāpes reduktoru ir veidota ar 
optimizētu pārnesumu attiecību diapazonu (no 1,95 līdz 4,11), un tā 
tika speciāli projektēta nevainojamai integrācijai ar Scania 
Opticruise pārnesumkārbu un Scania motoru nolūkā sasniegt 
degvielas patēriņa ziņā izcili ekonomiskus pārvadājumus.

Nepārspējams darbspējas laiks
Līdz ar ievērojami garāku tehniskās apkopes intervālu Scania R756 
aizmugurējai asij ar vienpakāpes reduktoru iespējams arī garāks 
tehniskās ekspluatācijas laiks, samazinot jūsu izmaksas un 
nodrošinot vairāk laika ceļā.
 Scania R756 aizmugurējā ass ar vienpakāpes reduktoru aizstāj 
Scania R665, Scania R753 un vairumu Scania R780 asu lietojumu; 
tā ir piemērota plašam transportlīdzekļu operāciju spektram ar 
kopējo sastāva svaru līdz pat 53 tonnām – no vieglajiem 
tālsatiksmes autopārvadājumiem līdz pašizgāzējiem un atkritumu 
savākšanas mašīnām.

“Scania” zemo apgriezienu filozofija
Jau kopš 1976. gada Scania ir apņēmības pilna nodrošināt maksimālo motora griezes 
momentu pie zemākajiem motora apgriezieniem. Tas ne vien nodrošina klusāku 
darbību un vienmērīgāku gaitu, izmantojot mazāk pārnesumu pārslēgšanu, bet arī ir 
ļoti svarīgs priekšnosacījums spēka pārvada degvielas ekonomijas palielināšanai.

Pateicoties plašākam pārnesumskaitļu attiecību diapazonam un ātrākajai 
pārnesumskaitļu konfigurācijai līdz pat 1,95:1, Scania R756 aizmugurējā ass ar 
vienpakāpes reduktoru ir izstrādāta tā, lai braucot ar maksimālo ātrumā jūsu kravas 
automobiļa Scania motoram būtu zemākie apgriezieni. Tas nodrošina lielākas ērtības 
uz ceļa un, protams, nepārspējamu degvielas patēriņa efektivitāti.

ZEMO APGRIEZIENU 
ČEMPIONS
Scania R756 aizmugurējā ass ar vienpakāpes reduktoru kļūst par jaunu standartu 
aizmugurējās ass veiktspējas ziņā, nodrošinot optimālu pārnesumskaitļu attiecības 
izkliedi – tā uzlabojot Scania spēka pārvada ekspluatācijas efektivitātes rādītājus. 
Kopā ar samazinātu ass komponentu svaru, uzlabotu izturību un mazākiem iekšējās 
berzes rādītājiem, Scania R756 aizmugurējās ass ar vienpakāpes reduktoru ir 
visnotaļ universāls risinājums plaša spektra transporta lietojumam.

Jaunie asu korpusi ir 
vieglāki un izturīgāki, 
turklāt palīdz sasniegt 
labāku klīrensu

Gultņi ar zemu berzes 
koeficientu, zemāka hipoidālā 
zobrata nobīde un uzlabota 
eļļas plūsma ar samazinātiem 
šļakatu zudumiem palīdz 
sasniegt R756 nepārspējamo 
degvielas patēriņa efektivitāti

Uzlabota kopējā izturība 
palīdz sasniegt ilgāku 
tehniskās ekspluatācijas 
laiku

Samazināts sastāvdaļu svars 
(līdz pat 27 kg, salīdzinot ar 
Scania R780) palielinātam 
kravnesības potenciālam

Pilnveidota eļļošana 
kombinācijā ar daudz 
precīzāku iekšējo sastāvdaļu 
mehānisko apstrādi nozīmē 
garāku tehniskās apkopes 
intervālu un uzlabotus 
degvielas patēriņa rādītājus
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R560/R660 X X X X X X X

R665 X X

R753 X

R780 X X X X X X X X X

R885 X X X X X X X

RB662+R660 X X X X X X

RB885+R885 X X

R756 X X X X X X X X X



Scania CV AB
SE 151 87 Södertälje, Zviedrija
Tālrunis: +46 8 553 810 00 
www.scania.com

Izdevums: 10.2021. enXX21MC067 © Scania CV AB, 2021. gads. 
Scania īsteno aktīvu produktu izstrādes un pilnveidošanas politiku. Šā iemesla dēļ Scania patur tiesības veikt izmaiņas 
konstrukcijā un specifikācijā, savos produktos un pakalpojumos bez iepriekšēja brīdinājuma. Turklāt, ņemot vērā valsts vai 
ES tiesību normas, daži produkti un pakalpojumi var nebūt pieejami visos tirgos. Lai iegūtu plašāku informāciju šajā sakarā, 
lūdzu, sazinieties ar vietējo tirgotāju vai apmeklējiet www.scania.com.


