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Scania introducerar en ny generation effektiva V8-motorer 
 

Scania introducerar nu en ny generation med V8-motorer för Euro 6 i tre olika 
effektnivåer. De nya motorerna kombinerar prestanda och kraftigt reducerad 
bränsleförbrukning, 7–10 procent, för kunder som kör med högre tågvikter eller 
hög medelhastighet – eller både och. Den nya V8-generationen representerar 
det yttersta inom Scanias motorkompetens och svarar väl mot utvecklingen 
med tyngre och längre fordon för ökad transport- och miljöeffektivitet.    
 
Den nya motorgenerationen omfattar tre effektnivåer, 520, 580 samt 650 hästkrafter. 
Precis som tidigare tronar Scanias starkaste V8-motor, 730-versionen, överst i den 
motorhierarki där alla fyra vänder sig till dem som behöver det främsta i motorväg när 
det gäller styrka, robusthet och produktivitet. De nya V8-motorerna kännetecknas av 
tekniska lösningar som bidrar till reducerad vikt, ökad tillgänglighet och sänkt förbruk-
ning med 7-10 procent. 
 
– I skiftet till smartare transporter är fordonskombinationer med högre tågvikter en 
viktig faktor. Det är också anledningen till den trend vi ser med ökad efterfrågan på 
mer kraftfulla lastbilsmotorer, säger Alexander Vlaskamp, Senior Vice President, 
Sales & Marketing, Scania Trucks. Scanias V8-motorer har alltid bidragit till hög-
effektiva transportlösningar med fokus på lägsta CO2 per tonkilometer tack vare att 
färre lastbilar behövs för att utföra en given mängd transportarbete.            
 
Allt sedan Scania introducerade sin första V8 för snart 50 år sedan har den varit en 
favorit bland krävande premiumkunder. Det har förvisso funnits andra högprestanda-
motorer, men ingen har levererat kraft, charm och robusthet nog för att mejsla ut den 
ikoniska position Scanias mullrande V8-motorer har bland erfarna chaufförer runt om 
i lastbilsvärlden. Men till skillnad från andra legendarer vilar den inte på lagrarna utan 
fortsätter att utvecklas och att ligga i absolut framkant när det gäller produktivitet, kör-
glädje och attraktionskraft. 
     
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Alexander Vlaskamp, Senior Vice President, Sales & Marketing, Scania Trucks 
Telefon: + 46 70 081 10 93, E-mail: alexander.vlaskamp@scania.com  
 
Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks 
Telefon: + 46 70 289 83 78, E-mail: orjan.aslund@scania.com 
 
Scania is a part of Volkswagen Truck & Bus GmbH and one of the world’s leading manufacturers of 
trucks and buses for heavy transport applications. Scania is also leading provider of industrial and 
marine engines. Service-related products account for a growing proportion of the company’s 
operations, assuring Scania customers of cost-effective transport solutions and maximum uptime. 
Scania also offers financial services. Employing some 44,000 people, the company operates in about 
100 countries. Research and development activities are concentrated in Sweden, while production 
takes place in Europe and South America, with facilities for global interchange of both components 
and complete vehicles. In 2015, net sales totalled SEK 95 billion and net income amounted to SEK 6.8 
billion. Scania press releases are available on www.scania.com 
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