
Задня вісь Scania R756 з одинарним редуктором 

Надзвичайна 
ефективність 
роботи задньої осі



Чемпіон 
низьких обертів
Задня вісь Scania R756 з одинарним редуктором встановлює новий еталон 
продуктивності роботи задньої осі, пропонуючи оптимальний коефіцієнт передач, 
який покращує ефективність всієї силової лінії Scania. Менша вага, більша міцність 
та нижчий рівень внутрішнього тертя дозволяє задній осі Scania R756 бути 
універсальною для великої кількості транспортних задач. 

Ширший діапазон передатних чисел, нижчі оберти
Задня вісь Scania R756 з одинарним редуктором пропонує ширший 
діапазон передатних чисел від 1,95 до 4,11. Її розробляли з метою 
повної інтеграції з коробкою Scania Оптикруз та двигуном Scania, 
щоб забезпечити найвищу паливну ефективність транспортних 
операцій.

Довгий час безперебійної роботи
Задня вісь Scania R756 з одинарним редуктором забезпечує довший 
термін технічної служби на додачу до значно розширеного інтервалу 
сервісного обслуговування – це зменшує ваші витрати та надає 
більше часу для роботи транспорту.

Задня вісь Scania R756 з одинарним редуктором прийшла на 
заміну Scania R665, Scania R753 та Scania R780, покриваючи таким 
чином широке коло транспортних сегментів повної маси автопоїздів 
до 53 т, від легких перевезень до самоскидів і сміттєвозів.
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Філософія низьких обертів
Починаючи з 1976 року, Scania дотримується у своїх технічних 
розробках двигунів стратегії досягнення пікового крутного моменту 
на низьких обертах. Це не лише забезпечує плавне водіння 
з меншою кількістю перемикання передач та меншим шумом, але 
це також життєво необхідно для підвищення паливної економічності 
трансмісії.

Завдяки своєму широкому діапазону передатних чисел, що 
доходить аж до значень 1,95:1, задня вісь Scania R756 з одинарним 
редуктором розроблена з метою зменшення обертів двигуна RPM 
вантажівки Scania під час руху на крейсерській швидкості. Це 
забезпечує комфорт на дорозі та, звісно, неперевершену паливну 
ефективність.

Нові легші 
та міцніші 
картери мостів 
допомагають 
покращити 
дорожній просвіт

Підшипники з низьким рівнем тертя, 
гіпоїдна передача з меншим відносним 
зміщенням та покращений потік оливи 
зі зниженими втратами від розбризкування 
сприяють неперевершеній паливній 
ефективності R756

Краща надійність та 
міцність сприяє довшому 
терміну експлуатації

Покращене змащування у поєднанні 
з більш точною обробкою внутрішніх 
компонентів призводить до 
подовженого міжсервісного інтервалу 
та покращення споживання палива

Менша вага агрегату 
(до 27 кг у порівнянні 
зі Scania R780) для кращого 
потенціалу корисного 
навантаження
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