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TEST

Scania R 500 Topline

Aantrekkelijke auto voor
ondernemer én chauffeur
Bij het vernieuwen van de cabine luisterde Scania
meer dan ooit naar de wensen van de chauffeur.
Maar ook het belang van de transportondernemer is
niet uit het oog verloren. Zo was een besparing op
het brandstofverbruik tot 3 procent één van de ont-
wikkelingsdoelstellingen. TTM testte de nieuwe R-
serie met de 500 pk versie van de V8.

Liever hadden we de nieuwe 420 pk
Euro 4 motor gehad maar die was helaas
nog niet voor een test beschikbaar. De
nieuwe R met de V8 was tweede keuze,
alhoewel menig chauffeur daar anders
over zal denken. Binnen het V8-pro-
gramma werd de 480 opgewaardeerd tot
500 pk, daarboven is er nog een 580 pk
versie. Er werden twee testritten ge-
maakt. De eerste in een R500 met Top-

line-cabine en Opticruise, de tweede in cabine, gewichtsbesparingen en verbe-
een R500 met de nieuwe middelhoge terde regeling van allerlei elektronisch
cabine en een handgeschakelde bak. gestuurde hulpsystemen. 
Zoals we al eerder in TTM schreven Om maar met laatstgenoemde zaken te
heeft Scania op het gebied van product- beginnen: door de juiste specificaties te
ontwikkeling een nieuwe strategie geko- kiezen kan een gewichtsbesparing van
zen. Kern daarbij is dat men niet meer 270 kg worden bereikt. Een lichter ge-
in één keer alles vernieuwt, maar de af- wicht kan worden bereikt door de vier-
zonderlijke hoofdcomponenten succes- balgs luchtvering te kiezen in plaats van
sievelijk onder handen neemt. Zo is bij twee balgen, een lichte schotel en chas-
de nieuwe R-serie zo ongeveer alles ver- sisbalken van een sterkere staalsoort,
nieuwd, uitgezonderd motor en aan- maar wel met dunnere flenzen. Wat de
drijflijn. Alle motoren, transmissies en elektronische regelingen betreft kan de
assen zijn ongewijzigd, behalve de 420 elektronisch geregelde koelventilator
pk 12 liter motoren die er nu in Euro 4 worden genoemd, maar daarvoor moet
versie zijn. De door Scania geclaimde wel extra worden betaald.
verbetering van het brandstofverbruik Onze geteste R-serie met Topline-cabi-
tot 3 procent komt dan ook voor reke- ne had deze gewichtsbesparende voor-
ning van de betere aerodynamica van de zieningen niet en woog derhalve 7760

Foto’s: Jan Lieftink
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Treden gelijk
Door de cabinevloer met niet meer dan 7 cm te verhogen

kon het aantal treden gelijk blijven.

In stuur verwerkt
Diverse functies, zoals de

cruise control zijn in het

stuur verwerkt.

Netjes
Het chassis is achter de cabine netjes

dicht gemaakt en goed toegankelijk.

Stuur weg
Met één druk op de knop

kan de stuurkolom naar

achteren worden geklapt.

Afneembaar
Bij kantelen van de cabine blijven de

spatborden staan. Om toch goed bij de

motor te kunnen zijn die afneembaar.

Dichte kasten
Boven de open aflegbakken heeft de Topline drie afsluit-

bare kasten.

Gebogen
Het dashboard is nog steeds gebogen van vorm, maar ge-

heel nieuw ontworpen.

Berglade
Midden onder het dashboard kan men

kleine spullen kwijt.

Ruime koeling
Onder het hoog geplaatste bed is tegen

meerprijs een fraaie koellade leverbaar.

Onderbed
Het onderste bed heeft een los kussen in

het midden.

Lange gordijnen
Tegen meerprijs zijn er lange gordijnen

leverbaar.

Hoog
De Topline biedt écht stahoogte.

Drie 
varianten
Beers ver-

wacht dat de

nieuwe mid-

delhoge cabine

in ons land het

meest zal wor-

den verkocht.

De ruimte boven 

de motortunnel is

bij beide cabine-

versies voldoende

om zich staand om

te kleden.
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Specificaties & metingen

Voertuig

Merk ............................................Scania ......................
Type ............................................R500 LA4x2MNA ........

Motor

Type ............................................V8, turbo intercooler ..
Slagvolume (l) ..............................15,6..........................
Vermogen (ISO pk/omw. min.) ........368-500/1900 ..........
Koppel (ISO mkg/omw. min.) ..........2400/1100-1300 ......
Specifiek brandstofverbruik (g/kWh) g.o. ..........................

Aandrijflijn/onderstel

Type transmissie ..........................GRS900R ..................
....................................................12 + 2 gangen met......
....................................................Opticruise en..............
....................................................Scania retarder ..........
Prise ............................................g.o. ..........................
Achteras ......................................enkele reductie ..........
Banden trekker voor ......................315/80R22,5 ............
....................................................Michelin XFA2 ............
Banden trekker achter ..................315/70R22,5 ............
....................................................Michelin XDA2 ............
Vering voor....................................Parabool ....................
Vering achter ................................Lucht ........................
Banden trailer ..............................385/65R22,5 ............
....................................................Michelin XTA2 ............

Specificaties testvoertuig

Eigen gewicht (kg) ........................7450 ........................
GVW tijdens test (t)........................40 ............................
Frontaal oppervlak (m2) ................9,8 ..........................
Hoogte laadbak (cm) ......................3,90..........................
Type laadbak ................................Gesloten....................
Achterasreductie ..........................2,92..........................
Motortoerental (omw / min) ............................................
(bij 80 km/u hoogste gang) ............1230 ........................
Spoilers ........................................dak, zij ......................
Geluidsniveau (80 km/u, dBA) ........66,0..........................

Prijzen

Standaard voertuig ........................€ 123.242,- ..............

Importeur

Beers Bedrijfsauto BV
Donau 34, 2491 BA, Den Haag
Tel: (070) 418 24 18
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Scania R500
Traject Afstand Verbruik Tijd Gemiddeld Gemiddelde

verbruik snelheid
(km) (liters) (uur) (l/100km) (km/h)

I 108,4 29,5 1.19 27,2 82,3
II 116,5 42,3 1.26 36,2 81,5
III 59,3 26,0 1.13 43,8 48,7
IV 184,0 55,3 2.15 30,1 81,8
V 67,0 15,7 0.48 23,4 83,8
Totaal

535,5 168,9 7.01 31,5 76,3
Exclusief Bundesstrasse*

476,2 142,9 5.48 30,0 82,1
*Traject III (Siegen-Limburg) is Bundesstrasse

kg. De tweede R-serie die we testten was
daar wel mee uitgerust en die had bo-
vendien de nieuwe HighLine-cabine die
lichter is dan de Topline. Die kwam uit
op een eigen gewicht van 7450 kg.
Tegelijk met de introductie van de R-se-
rie lanceerde Scania een nieuwe type-
aanduiding. Onze testtruck was een R
500 LA 4x2MNA. R wil zeggen de hoge,
internationale cabine. De L staat voor
internationaal vervoer en de A voor
trekker. M is ‘medium duty’ terwijl de N
voor de normale framehoogte staat. De
A ten slotte betekent dat de wagen voor
blad- en achter luchtgeveerd is.

Bed naar achteren
In de nieuwe Topline bevinden de bed-
den zich tegen de achterwand, zodat
boven de voorruit plaats is voor opberg-
ruimte. Die bestaat uit drie afsluitbare
kasten met daaronder drie open afleg-
bakken. Bij de 20 cm lagere, middelhoge
cabine zijn daarvan helaas alleen de
open aflegbakken overgebleven. Onder
de open aflegbakken bevindt zich aan
chauffeurszijde een hangende console
waarin plaats is voor een elektronische
tachograaf, CB en een derde apparaat
zoals een Maut OBU. In de opbergruim-
te zit ook een schrijfplank die voor ge-
bruik op het stuur kan worden gelegd.
Het dashboard heeft nog steeds de zelf-
de gebogen vorm maar is wel geheel

nieuw gestyleerd en bevat een nieuw
LCD-scherm met informatie voor de
chauffeur. De tweede Scania die TTM
testte was voorzien van een groot draai-
baar lcd-scherm dat tijdens de rit aller-
lei voertuig- of routegegevens weer-
geeft, maar dat ook kan worden
gebruikt voor het bekijken van films tij-
dens wachttijden.
Belangrijke vernieuwing is verder dat de
bediening van de Opticruise is gecom-
bineerd met die van de retarder in één
pook die op de stuurkolom zit. De pook
draait trouwens met het stuur mee. De
vloer rechts van de chauffeur is dus ge-
heel vrij en maakt doorloop vanaf de
stoel naar de motortunnel mogelijk. 
De andere Scania was voorzien van een
handgeschakelde bak. De pook is achter
opklapbaar zodat ook daar min of meer
vrije doorloop mogelijk is. Overigens is
de ruimte naast de stoel ook groot ge-
noeg om een koffiezetapparaat neer te
zetten. Op het dashboard zelf is daar
geen ruimte voor. Beers voert in haar
accessoireprogramma wel een voor dat
doel ontwikkeld opzetplateau. 
Ook het naar voren klappen van het
stuur maakt doorloop vanaf de
chauffeursstoel naar de motortunnel
makkelijker. De ruimte boven de motor-
tunnel is bij beide cabineversies vol-
doende om zich staand om te kleden.
Om daarna in het bovenste bed te klim-




