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Motory společnosti Scania poslední generace Euro 6 V8 
dosahují nových standardů ve spotřebě paliva 
 

 

Společnost Scania představuje novou generaci motorů Euro 6 V8, která 
stanovuje nový standard v oblasti spotřeby pohonných hmot. Tyto motory, 
které jsou k dispozici ve výkonnostních kategoriích 520, 580 a 650 koňských 
sil, dokáží majitelům vozidel s vyšší celkovou hmotností tahače a přívěsu, vyšší 
průměrnou rychlostí, popř. obojím, snížit spotřebu paliva o 7 až 10 procent. 
Tato nová generace motorů je reakcí společnosti Scania na sílící vývojový 
trend, jímž odvětví automobilové dopravy směřuje k těžším a delším 
nákladním soupravám, a znamená nový mezník v konstrukci motorů této 
společnosti. 

 

Nové motory s výkonem 520, 580 a 650 koňských sil se řadí po boku motoru 
o výkonu 730 k a zákazníkům nabízejí optimální sílu, odolnost a úspornost pro 
maximální výkon na cestě. Všechny nové motory V8 se vyznačují vyspělým 
technickým řešením, které přispívá k omezení hmotnosti vozidla, zvýšení jeho 
provozuschopnosti a ke snížení spotřeby paliva o přelomových 7 až 10 
procent.  

 

„Soupravy vozidel s vyšší celkovou hmotností tahače a přívěsu jsou klíčovým 
faktorem, který dokáže odstartovat vývojový posun k chytřejší dopravě,“ říká 
Alexander Vlaskamp, první viceprezident pro prodej a marketing společnosti 
Scania Trucks. „Jsou také příčinou trendů, které směřují k vyšší poptávce po 
výkonnějších motorech nákladních automobilů.“ 

 

Myšlenkovým základem této nové nabídky společnosti Scania je závazek 
rozvoje trvalé udržitelnosti automobilové dopravy, jakkoli motory třídy V8 byly 
pro tvorbu vysoce efektivních řešení nákladní dopravy přínosem vždy. 
Společnost se vždy soustředila na dosažení co nejnižších hodnot emisí oxidu 
uhličitého na přepravenou tunu, což souvisí s tím, že stejného přepravního 
výkonu lze dosáhnout s menším počtem nákladních vozidel. 

 

Od okamžiku, kdy společnost Scania před téměř padesáti lety představila svůj 
první motor třídy V8, je tato rodina motorů favoritem zákazníků s vysokými 
požadavky na kvalitu. Ačkoli se na trhu od té doby objevily další vysoce 
výkonné motory, žádný z nich nebyl natolik robustní a přitažlivý, aby ohrozil 
ikonickou pozici, kterou si burácející motory Scania s označením V8 vysloužily 
u zkušených řidičů nákladních vozidel na celém světě. 
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Tato nejnovější generace motorů je jasným důkazem toho, že společnost 
Scania – byť s renomé legendy – neusíná na vavřínech. Společnost dál a 
neúnavně vyvíjí svá řešení, která jí umožňují udržet ty nejvyšší standardy 
produktivity, potěšení z jízdy a atraktivity. 

 
 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
 
Scania je předním světovým poskytovatelem řešení v oblasti dopravy. Společně s našimi partnery a 
zákazníky se ubíráme směrem k udržitelnému systému přepravy. V roce 2016 jsme našim zákazníkům 
dodali 73 100 nákladních automobilů, 8 300 autobusů a také 7 800 průmyslových a lodních motorů. 
Čisté tržby dosáhly téměř 104 miliard SEK, ze kterých bylo přibližně 20 procent spojených 
s poskytováním služeb. Společnost Scania byla založena v roce 1891. Aktuálně působí ve více než 100 
zemích a zaměstnává přibližně 46 000 lidí. Výzkum a vývoj probíhá ve Švédsku a na pobočkách 
v Brazílii a Indii. Výrobní závody se pak nachází v Evropě, Latinské Americe a v Asii s montážními 
závody v Africe, Asii a Eurasii. Scania je součástí Volkswagen Truck & Bus GmBH. Pro více informací 
navštivte: www.scania.com. 
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