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Služba Scania Zone: Podpora zákazníků pro
udržitelný provoz





Scania Zone je služba pro automatickou úpravu nastavení vozidla
Služba pomáhá řidičům dodržovat dopravní předpisy a předpisy
související s ochranou životního prostředí – umožňuje tak udržitelný
provoz nákladních vozidel a zvyšuje bezpečnost obyvatel měst
Úpravou nastavení vozidla v reálném čase mohou řidiči při vjezdu do
předem určených zón snížit emise vozidla a přispět ke snížení hustoty i
hlučnosti provozu
Výborný nástroj pro plnění stále náročnějších požadavků na ohleduplnost
k okolí a na úroveň bezpečnosti při provozu nákladních vozidel v citlivých
oblastech

„Scania Zone je ideálním nástrojem pro zajištění vyšší přístupnosti nákladních vozidel
do všech typů na hluk a emise citlivých nebo rušných oblastí,“ říká Clara Wallinová,
vedoucí oddělení udržitelných řešení v divizi Scania Connected Services. „Každý
dopravce si podle konkrétních požadavků může nastavit provozní profil vozidla pro
určité situace (například podle požadavků na rychlost, hluk a emise škodlivin). To
samozřejmě přinese větší míru udržitelnosti i vyšší bezpečnost.“
Služba Scania Zone je volitelným doplňkem sady společnosti Scania pro správu
vozového parku. Umožňuje zákazníkům vytvářet pravidla (např. „Max. rychlost 15
km/h“) pro provoz v předem určených geograficky vymezených oblastech. Pokud
vozidlo do takové oblasti vjede, automaticky se začne řídit nastaveným pravidlem.
Pravidla mohou mít pouze informativní charakter upozornění nebo mohou přímo
regulovat jízdu vozidla (řidič však může regulaci potlačit svým zásahem do řízení).
Zóny mohou být v podobě rozlehlých geografických oblastí nebo jen dílčí úseky
konkrétních dálnic. Pro konkrétní oblast je možné určit více různých zón. Zóny se v
rámci oblasti mohou překrývat. Platnost pravidel je možné nastavit také jen na určité
časové období, například pro noční hodiny. Jakmile nákladní vozidlo zónu opustí, vrátí
se zpět do běžného provozního režimu.
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Služba Scania Zones umožňuje snadno upravit parametry vozidla v systému pro správu vozového parku Scania.
Úpravu je možné provést pro konkrétní oblasti, kde platí konkrétní pravidla a podmínky – ať už jen v některou
denní dobu nebo jen v některé dny týdne. Systém je automatickou podporou řidiče.

„Mnoho evropských měst chce zaváděním různých typů zón zvýšit kvalitu ovzduší,
bezpečnost nebo snížit hustotu provozu,“ pokračuje Wallinová. „Pro emise hluku také
platí limit 72 dB, který stanovuje norma PIEK – norma, kterou se fakticky řídí velký
počet zemí. Díky službě Scania Zone je přizpůsobení provozu jednotlivých vozidel
mnohem snazší.“
K pravidlům, která jsou k dispozici, patří Omezení rychlosti, Nízké emise (např. nulové
emise při provozu v hybridním režimu); nízký hluk (pohon na elektřinu) a pravidla pro
nástavby (například zapnutí majáku při jízdě po školním dvoře). Tento výčet
představuje jen zlomek možných pravidel, ze kterých bude později možné v různých
aplikacích vybírat.

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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