
  

 

 

   

  
 

 

 

Scania Czech Republic s.r.o. 
Sobínská 186 
252 19  Chrášťany 

Tel.: +420 251 095 112 
www.scania.cz 
Facebook.com/ScaniaCZ 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Facebook.com/ScaniaGroup 
Instagram.com/ScaniaGroup 
Youtube.com/ScaniaGroup 
Twitter.com/ScaniaGroup 

Chrášťany, 05. 03. 2019 

 

I malá změna v nastavení spoileru může znamenat velký 
rozdíl ve spotřebě paliva 
 

Správné nastavení střešních spoilerů může ušetřit nejméně jedno procento 
nákladů na palivo. Aby bylo dosaženo snadnější úpravy, společnost Scania ve 
svých vozidlech umožňuje nastavit výšku střešního spoileru prostřednictvím 
tlačítka na přístrojovém panelu.   
 

 
 
„Nesprávná výška o pouhých šest centimetrů může mít za následek zvýšení spotřeby 
paliva o jedno procento. V případě 10 centimetrů pak dochází k nárůstu spotřeby 
paliva o 1,5 procenta,“ říká Per Elofsson, vedoucí technický ředitel pro oblast 
aerodynamiky ve společnosti Scania. 
 
Při dodání od prodejce je spoiler umístěn s ohledem na nejběžnější výšku návěsu 
zákazníka. Obecným cílem je zajistit, aby vzduch proudil ze spoileru mírně nad přední 
hranou návěsu nebo karoserie. To se ale snadněji řekne, než udělá. Optimální 
nastavení vyžaduje odborné nastavení. 
 

Pokud je však tahač spojen s návěsem, jehož výška se liší od 
normálu, může řidič změnit nastavení spoileru sám pomocí 
tlačítka. Stačí se jednoduše podívat, zda je návěs vyšší nebo 
nižší, než je běžné, a podle toho provést mírnou úpravu. 
Z důvodu vyšší palivové hospodárnosti se doporučuje, aby 
spoiler hranu návěsu mírně přesahoval.  
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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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