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Kofolu bude rozvážet 10 nových vozidel Scania 
 
Zástupci firmy Santa-Trans s.r.o. si v areálu servisu Scania v Paskově převzali 
10 nových vozidel Scania. Pět z nich pohání nové šestiválcové motory na CNG  
o objemu 13 litrů a výkonu 410 koní.   
 

 
 
„Kofola jde „zelenou cestou“ a proto už dlouhodobě budujeme flotilu vozidel na CNG,“ 
říká ředitel společnosti Santa-Trans René Novotný. O distribuci produktů skupiny 
Kofola se v České republice už několik let starají mimo jiné právě vozidla značky 
Scania. Na základě dlouhodobých pozitivních zkušeností se nyní vedení firmy Santa-
Trans rozhodlo pořídit Scanie se zcela novými motory na CNG, které jsou o 70 koní 
výkonnější a točivý moment má hodnotu 2 000 Nm (+ 400 Nm). 
 
Provoz vozidel na CNG se firmě vyplatí. „Spotřeba je podobná naftovým vozidlům, ale 
nákupní cena paliva je výrazně levnější. Proto se nám provoz dlouhodobě vyplácí. 
Podle našeho vlastního testování se u těchto nových vozidel výrazně zlepšil i dojezd. 
Tato nová generace zvládne na jedno tankování okolo 500 km, což je nárůst o více 
než 150 km. Řidič má tedy mnohem větší komfort a nemusí tak často doplňovat palivo,“ 
dodává Novotný.  
 
U CNG vozidel Scania nové generace je velkou výhodou také prodloužený servisní 
interval pro výměnu svíček a oleje z 30 000 km na 45 000 km.  
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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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