
Poznejte 
Kanadu a Jamajku. 
Se Scanií.

Pořiďte si vozidlo 
Scania v naší 
prodejní kampani 
a vydejte se             
s námi na cestu!

Jamajka



TISKOVÁ ZPRÁVA (02.03.2018)

Scania opět ovládla prestižní 1 000 bodový test.

Nová generace nákladních vozidel značky Scania zvítězila podruhé za sebou v nejkomplexnějším testu nákladních 
automobilů. Německé vydavatelství Euro Transport Media tentokrát vedle sebe postavilo vozidla se střední výškou kabiny 
a výkonem motoru okolo 450 koní.

"Tento vyčerpávající test opět potvrzuje nejen vynikající spotřebu paliva našich nových nákladních automobilů, ale také řadu 
dalších atraktivních vlastností, které oddělují Scanii od ostatních," říká Alexander Vlaskamp, vedoucí divize nákladních vozidel 
společnosti Scania. "V Evropě jsme nyní představili kompletní řadu nové generace nákladních automobilů a reakce na ni byla 
fantastická."

Letošní test se zaměřil na tahače se střední výškou kabiny a s výkonem motoru okolo 450 koní. Scania R 450 se tak utkala            
s Mercedesem Actros 1845 a Volvem FH 460.

1000 bodový test hodnotí novináři z několika evropských zemí. Nákladní vozidla tak podléhají nejen subjektivnímu, ale hlavně 
objektivnímu měření, které probíhá na 180 km dlouhé trase v jihozápadním Německu. Vydavatelství ETM Verlag, pod které patří 
například časopisy Lastauto Omnibus a Fernfahrer provádí tento 1000 bodový test společně s několika dalšími významnými 
evropskými periodiky.

Nedávné vylepšení tempomatu s aktivní predikcí, které umožnilo lépe využívat kinetickou energii vozidla na kopcovitých 
cestách, mělo za následek další snížení spotřeby.

I tato novinka pomohla Scanii stát se jasným vítězem. Scania se také 
ukázala být nejrychlejším nákladním vozidlem v každé z porovnávaných 
situací, včetně počáteční akcelerace, jízdy po dálnici a jízdy do kopce. 
Nákladní vozidlo Scania nové generace vyniklo v hodnocení kabiny, 
pohonu a výkonu, spotřeby paliva, nákladů a také užitečné hmotnosti. 
Scania v 1000 bodovém testu zvítězila s celkovým počtem 954,5 bodů,     
za ní následoval Mercedes s 943,2 body a třetí místo za 941,9 bodů 
obsadilo Volvo.

Nová generace nákladních automobilů společnosti Scania byla 
představena na podzimu roku 2016 a okamžitě začala sbírat řadu ocenění 
včetně prestižního titulu International Truck of the Year 2017. Společnost 
Scania ovládla všechny tři předchozí velké evropské srovnávací testy 
a prolomila rekordy ve více než 40 individuálních testech novinářů z 11 
evropských zemích, ve kterých byla vyhodnocena spotřeba paliva.

ŘÍDÍME BUDOUCNOST 
Nová řada nákladních vozidel, které jsou výsledkem desetiletého vývoje a investic ve výši přibližně 
20 miliard švédských korun, rozšiřuje nabídku společnosti Scania. Díky jedinečnému modulárnímu 
systému nyní dokáže poskytnout více výkonnostních úrovní, více možností připojení a komplexní paletu 
služeb zaměřených na zvyšování produktivity. Kromě toho přináší udržitelné dopravní řešení přesně 
přizpůsobené pro každý typ zákazníka v mimořádně konkurenčním odvětví dopravy. Nové nákladní 
vozidlo dosahuje v průměru o 5 % nižší spotřebu paliva.
Příslibem značky Scania je to, že její zákazníci budou vždy schopni odvést svoji práci tím 
nejudržitelnějším a nejziskovějším způsobem bez ohledu na průmyslové odvětví a oblast využití.

TISKOVÁ ZPRÁVA (29.03.2018)

Scania opět získala ocenéní Green Truck.

Scania R 500 získala letošní Green Truck Award s velkým náskokem. Vítězem tohoto německého testu se stává nákladní 
automobil s nejnižší spotřebou paliva. Na tom, že Scania získala prestižní ocenění podruhé za sebou, má zásluhu 
modernizovaný šestiválcový motor o objemu 13 litrů. Nízká spotřeba, nejvyšší průměrná rychlost a nižší emise C02, 
pomáhají dopravcům udržet nízké náklady na provoz a také šetří životní prostředí.

Při průměrné spotřebě 24,92 litru na 100 km a průměrné rychlosti 79,91 km / h na 350 km dlouhé zkušební dráze porazila 
Scania druhého v pořadí o propastných 0,4 litru na každých 100 km. Když tuto hodnotu převedeme na typický roční nájezd 
nákladního vozidla - 150 000 km, činí tento rozdíl až 600 litrů ročně.

Za poslední čtyři roky získala společnost Scania ocenění ve stovkách odborných testů. Scania také v mnoha evropských 
zemích stanovila řadu nových rekordů ve spotřebě paliva v porovnávacích testech nezávislých novinářů.

"Ocenění Green Truck je jedinečným srovnávacím testem, neboť se soustředí na to, co je pro naše zákazníky nejdůležitější 
z hlediska nákladů a udržitelnosti," říká Wolfgang Buschan, produktový 
ředitel dálkové přepravy společnosti Scania Trucks. "Fakt, že jsme                     
v letošním roce opět získali tuto cenu, je nesmírně lichotivý."

"Green Truck Award" udělují dva přední německé časopisy 
"VerkehrsRundschau" a "Trucker". Všichni účastníci testu mají celkovou 
hmotnost soupravy 40 tun a trasa vede po veřejných komunikacích 
mezi Mnichovem a Norimberkem. Spotřeba paliva a průměrná rychlost 
jsou přísně kontrolovány a potenciální rozdíly v počasí a vlivem provozu 
jsou vyloučeny. Nízká spotřeba pohonných hmot nejen šetří náklady, ale 
také odpovídá energetické účinnosti, sníženým emisím CO2 a zvýšené 
udržitelnosti.

Scania je díky nízké spotřebě, spolehlivosti a šetrnosti k životnímu 
prostředí oblíbená nejen u majitelů firem, ale také samotných řidičů.                  
I pro ně pak v České republice a na Slovensku spouštíme soutěž: SCANIA 
CO2NTROL CUP 2018, kde svou roli hraje také spotřeba paliva.



MĚJTE SVÉ PODNIKÁNÍ 
POD KONTROLOU

SERVISNÍ SLUŽBY SCANIA 
Společnost Scania nabízí na míru šitá řešení pro použití v celé řadě aplikací, což 
umožňuje provozovatelům zvýšit efektivitu a výkon a současně omezit dopad 
na životní prostředí. Koneckonců nejdůležitější je pomoci zákazníkům zlepšit jejich 
ziskovost. 
V rámci našich servisních služeb máte zajištěnou nejkvalitnější pomoc, údržbu 
a náhradní díly tehdy, kdy je potřebujete. Víme, co mohou stát mechanické poruchy 
a prostoje. Naše flexibilní řešení vám pomohou maximalizovat provozuschopnost 
a splnit vytýčené cíle.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
Investice, která se vyplatí 
Obsluha vozidel Scania vyžaduje soubor znalostí a návyků, které je třeba neustále 
držovat a zároveň doplňovat. 

Se školením Scania získáte jistotu jak v obsluze vozidla samotného, 
tak i ve všech navazujících systémech. Díky tomu dokážete využít 
potenciál nových technologií, jako je například Scania Driver Support,            

skutečně na 100 %. Kombinace služeb Školení řidičů a FMS se pak 
v praxi ukazuje jako vysoce efektivní pro provoz i správu vašeho vozového 
parku.



Aerodynamika
Čelo kabiny, střecha, bok, 
podvozek - všechny oblasti byly
analyzovány, přizpůsobeny
a optimalizovány tak,
aby urychlili proudění
vzduchu a dosáhli nejnižší
možný odpor vzduchu.

Účinné chlazení
Udržení motoru na ideální
teplotě je zásadní
pro úsporu paliva. Proto
jsme optimalizovali otvory
v mřížce, zvětšili chladič
a umístili větší ventilátor.

Možnosti nárazníku
Všechny nárazníky
jsou navrženy tak, aby
snižovaly odpor a zvyšovaly
bezpečnost. Vylepšená
přední ochrana proti podjetí
zajišťuje, aby se při kolizi
nedostalo osobní auto
pod nákladní vozidlo.

Minimalizace mezer
Všechny mezery a úhly
byly narovnány a upraveny
tak, aby snížily odpor
vzduchu a podpořily jeho
dynamické proudění.

Výkon přední brzdy
Inovativní funkce, jako jsou vylepšená
aktivace brzy, silnější brzdové třmeny
a lepší rozložení hmotnosti, přispívají
k výkonu brzd nejlepšímu ve své třídě.

Systém spoileru
Střešní a boční spoilery byly
přestavěny, aby poskytly novou
úroveň flexibility. Pomocí
ovládací tyče může řidič
jednoduše z lávky za kabinou
střešní spoiler přizpůsobit.

Vylepšená odolnost při nárazu
Nová konstrukce kabiny, která
zahrnuje volitelné airbagy v případě
převrácení při dopravní nehodě,
poskytuje vylepšená odolnost
při nárazu a lepší bezpečnost
pro posádku kabiny.



Pro konfiguraci náprav 6x2/4 
a 6x2*4 je k dispozici 
elektro-hydraulický posilovač 
řízení pro vlečenou nápravu (EST)
Nový systém vlečené nápravy 
zahrnuje množství výhod, jako jsou 
vylepšený úhel zatáčení, menší
opotřebení pneumatik a zvýšení 
kapacity nákladu. Kromě toho 
kompaktní design ulehčuje řešení
druhů nástaveb.

Boční zábrany
Boční zábrany byly prodloužené, aby
zakrývali větší oblast a optimalizovali
proudění vzduchu v souladu 
s důležitými liniemi Scania.

DOKONALÉ
UMĚLECKÉ DÍLO
Jedinečný vzhled je okouzlující. Robustní a přímý, zároveň 
však ušlechtilý. Vytesaný do znamenitosti. Nově zrozená klasika 
odvozena od neporovnatelných kvalit v oblasti pro řidiče, 
bezpečnosti, úspory paliva a výkonu motoru.

Externí úložný prostor
Kabina je vybavena rozsáhlým
úložným prostorem s přístupem 
zvenčí, který je dostupný také zevnitř. 
Další vlastností kabiny S je praktický
a diskrétní prostor hned vedle dveří.



Služby vylepšující vaše 
podnikání

Služby Scania Fleet 
Management (FMS)     
Každé nové vozidlo Scania je vybavené jednotkou FMS, která umožňuje 
v reálném čase sledovat nejen pozici vozidla a aktivitu řidiče, ale také 
dlouhodobě monitorovat provozní parametry vozidla a způsob jízdy. Máte 
tak pod kontrolou nejen své vozidlo, ale i styl jízdy každého řidiče.

MONITORING
Bezplatná služba, která zahrnuje přístup k internetovému zákaznickému 
portálu Scania Fleet Management s možností plánování údržby i zasílání 
e-mailů s přehledy obsahujícími provozní údaje o vozidlech.

CONTROL
Součástí služby je MONITORING, online sledování polohy  a provozní 
údaje vozidla. Tato služba umožňuje nejen sledovat, měřit 
a vyhodnocovat styl a ekonomiku jízdy daného vozidla, resp. řidiče, ale 
i aktuální pozici a činnost vozidla v reálném čase. Získáte tak kontrolu 
nad vozidlem, řidičem i stylem jeho jízdy, což vám umožní další úspory 
nákladů na PHM.

SCANIA TACHOGRAFOVÉ SLUŽBY (STS)
Poskytují možnost stahovat údaje z digitálního tachografu a karet řidičů 
na dálku a následně je archivovat na bezpečném úložišti. Z těchto údajů 
se vytvoří přehledné zprávy o přestupcích řidiče připravené k dalšímu 
zpracování. Dostupné jsou na tachografovém portálu.



ÚDRŽBA SCANIA 
S FLEXIBILNÍMI PLÁNY
Po vypracování vašeho flexibilního plánu údržby lze intervaly mezi plánovanou 
údržbou zkracovat nebo prodlužovat podle toho, jak se konkrétní vozidlo 
využívá. Sledují se parametry, jako je spotřeba paliva, teplota oleje a motoru, 
ujetá vzdálenost a průměrná rychlost. Potřebné návštěvy v servisu sledujeme 
za vás a servisní poradce vás kontaktuje, když je to opravdu třeba.
Vy se můžete soustředit pouze na podnikání.

Průměrná
rychlost

Teplota 
oleje

Hmotnost 
jízdní 

soupravy

Spotřeba 
paliva

Volnoběh PTO

Přizpůsobení pro každou situaci 
Cílem společnosti Scania je dosáhnout ještě větší důslednosti v nabídce služeb a jejich kvalitě 
s přímým zaměřením na zákazníka. 

Know-how vozidla
Dálková doprava, krátké vzdálenosti či náročný terén – k servisu a údržbě vozidla ve všech 
provozních podmínkách je třeba přistupovat individuálně. Scania proto nabízí vždy individuální, 
ale komplexní řešení servisu a údržby.

Data v reálném čase
Vozidla Scania známe nejlépe – provádíme údržbu na tisících vozidel.
S našimi smlouvami Scania Optimum o opravách a údržbě máte k dispozici servisní tým, který vaše 
vozidla zná dokonale.

Nejdelší možné intervaly údržby
Každé vaše vozidlo, bez ohledu na specifikaci a typ pracovního využití, poskytuje jedinečné údaje 
v reálném čase. Scania tyto údaje analyzuje a vyhodnocuje, aby maximalizovala provozuschopnost 
vašeho vozidla. Systémy Scania Fleet Management, dálková diagnostika a servis Scania společně 
přispívají ke komplexní identifikaci potřeb konkrétního vozidla. Scania tak může optimalizovat plán 
údržby na základě technických požadavků vozidla.



Scania prosazuje aktivní politiku vývoje a zdokonalování svých výrobků. Z tohoto důvodu 
si společnost vyhrazuje právo provádět změny výrobků a jejich specifikaci a čísel dílů bez 
předchozího upozornění.
Dále z důvodu právních požadavků EU či jednotlivých států nemusí být některé příslušenství 
k dispozici na všech trzích. Máte-li zájem o další informace, kontaktujte prosím svého prodejce 
nebo navštivte stránky www.scania.cz
Změna programu je vyhrazena.

www.scania.cz

Dealer Čechy
Sobínská 186
252 19 Chrášťany

Dealer Morava
Hájecká 14
618 00 Brno - Černovice

Scanwest Plzeň spol. s r.o.
U Letiště 1
316 00 Plzeň

ProScan a.s.
Konecchlumského 1072
506 01 Jičín
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Se Scanií do kanady 
a na ostrov jamajka
Pokud se rozhodnete pro koupi tahače Scania v určené specifikaci a podepíšete 
smlouvu do 30. 11. 2018, získáte ještě další skvělé zážitky při cestě do Kanady                   
a na ostrov Jamajka v říjnu/listopadu 2019.

Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce Scania v České republice.

Zájezd Kanada a Jamajka zahrnuje:
Počet dní: 12
Atraktivní program v oblasti Toronto/Montreal/Jamajka
Letenka, ubytování v minimálně 4* hotelích, plná penze 
Termín: říjen/listopad 2019

Toronto - Toronto je se svými 2,6 miliony 
obyvatel nejlidnatějším městem Kanady 
a zároveň hlavním městem provincie 
Ontario. Je situováno v jižní části provincie, 
na severozápadním břehu stejnojmenného 
jezera. Ontarijské aglomerace známé jako 
Zlatá podkova, je domovem pro 8,7 milionů 
obyvatel, tzn. přibližně 30 % veškerého 
kanadského obyvatelstva.

Oficiální název: Kanada (Canada)
Hlavní město: Ottawa (883 391 obyvatel)
Rozloha: 9 984 670 km2

Počet obyvatel: 34 834 841
Úřední jazyk: angličtina, francouzština
Časový posun: UTC -2:30 až -8:00
Měna: kanadský dolar (CAD)

Oficiální název: Jamajské království, arawsky Xayamaca
Hlavní město: Kingston (663 532 obyvatel)
Rozloha:  10 991 km2

Počet obyvatel: 2 795 867
Úřední jazyk: angličtina
Časový posun: UTC -5
Měna: jamajský dolar (JD)



Niagarské vodopády - je souhrnné 
označení pro celkem tři sousedící 
vodopády na řece Niagara, která vytéká 
z Erijského jezera a vtéká do jezera 
Ontario. Největší a nejznámější z nich, 
Podkova, dosahuje výšky 52 metrů. 
Převážná část Podkovy se nachází 
na území kanadské provincie Ontario. 
Druhý, menší Americký vodopád a třetí, 
nejmenší Nevěstin závoj leží celé na území 
amerického státu New York.

Hockey Hall of Fame - Hokejová síň slávy, 
ležící v Torontu, v kanadské provincii 
Ontario, je muzeum a síň slávy věnovaná 
historii ledního hokeje. Nachází se zde 
výstavy o hráčích, týmech, rekordech 
a trofejích NHL včetně Stanley Cupu.

Montréal - je druhé největší kanadské 
město, největší město provincie Québec 
a druhé největší frankofonní město 
na světě. Podle sčítání z roku 2011 
má 1 886 481 obyvatel. Město leží 
na Montréalském ostrově, na soutoku řeky 
Ottawy a Řeky Svatého Vavřince. Leží zde 
největší vnitrozemský přístav na světě. 

Jamajka - je stát ve střední Americe,  
který se nachází na stejnojmenném 
ostrově ve Velkých Antilách v Karibském 
moři. Jedná se o největší anglicky mluvící 
ostrov v Karibiku a třetí největší v regionu.

Jamajský rum a reggae jsou dvě věci 
neodmyslitelně patřící k Jamajce. Jamajka 
dokáže poskytnout neuvěřitelně rozmanité 
zážitky. Každá ze čtyř hlavních ostrovních 
oblastí nabízí odlišné prostředí i podnebí. 
Naleznete zde bezpočet řek a vodopádů, 
jeskyní, velmi bohaté různorodé pobřeží    
a překrásné pláže.


