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Scania uvádí novou řadu řešení pro udržitelnou městskou 
přepravu  

 Uvádění nové generace nákladních vozidel pokračuje, Scania 
představuje udržitelná řešení pro distribuci zboží, svoz odpadu, 
požární a záchranné vozy v městském prostředí podle filozofie 
společnosti  

 Výkonné plynové motory pro širokou škálu aplikací 

 Nová řada 7litrových motorů pro snížení spotřeby paliva a zvýšenou 
nákladní kapacitu  

 Výrazně rozšířená nabídka kabin o novou sérii L, městskou kabinu s 
nízkým nástupem a novou CrewCab se značně zvýšenou 
bezpečností 

 
Scania nyní vstupuje do třetí fáze uvádění nové generace nákladních vozidel na 
evropské trhy. Důraz je kladen na městské využití pro distribuční a transportní 
činnosti uvnitř, kolem a mezi městy, stejně jako pro svoz odpadu a komunální a 
záchranné vozy. Pohyblivost je zásadní pro to, aby moderní města mohla 
efektivně fungovat a byla atraktivní a udržitelná. 
 
,,Jako pro vedoucího poskytovatele udržitelné přepravy pro nás výchozí bod 
představuje schopnost zákazníků vypořádat se s výzvami, jako jsou dopravní zácpy, 
bezpečnost, ohled na životní prostředí, celková ekonomika provozu a současně 
nabídka atraktivních pracovních podmínek,” říká Alexander Vlaskamp, Senior Vice 
President Scania Trucks. ,Díky zavedení širší nabídky produktů a služeb můžeme při 
každém setkání se zákazníky nabídnout dokonalejší, udržitelnější a nákladově 
efektivnější řešení než ostatní výrobci.” 
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Třetí fáze uvedení nové generace nákladních vozidel Scania se soustředí na aplikace, které fungují 

hlavně ve městech a příměstských oblastech. Nové motory a kabiny a umožňují společnosti Scania 

upevnit si vedoucí postavení na poli udržitelných řešení.    

Městská dopravní řešení zahrnují vše od distribuce potravin a svozu odpadu po 
pokročilé logistické systémy se zaměřením na udržitelnost a efektivitu. Velká města s 
mnoha obyvateli na malé ploše nabízí z hlediska provozu velkou výzvu: mnoho řidičů 
musí sdílet jednu komunikaci, aniž by se dostali do vzájemné kolize. 
    
Scania nadále razí cestu pomocí řešení, která jsou udržitelná ze všech úhlů pohledu. 
Přitom splňují typické problémy, se kterými se městská doprava musí vyrovnávat, 
jako jsou profitabilita, hluk, dopad na životní prostředí a zácpy. Zavedení nové řady 
nákladních vozidel Scania tak výrazně rozšiřuje nabídku řešení pro městský provoz. 
 
,,Společnost Scania přijala strategické rozhodnutí o doplnění nových služeb a řady 
velmi univerzálních výrobků jak na straně motoru, tak také kabiny,” vysvětluje 
Vlaskamp. „Schopnost operátorů a kupujících přizpůsobit udržitelné řešení v rámci 
rozhovoru se společností Scania dosahuje nových úrovní, bez ohledu na městskou 
aplikaci nebo druhy výzev, které jsou s ní spojeny. Udržitelnost je zásadní otázkou 
pro města po celém světě.” 
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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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