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Propojené produkty šité na míru – klíč ke stabilní 
ziskovosti 
 

 Scania Ecolution poskytuje zákazníkům podporu pro plné využití 
jejich potenciálu 

 Odborná příprava řidičů pro konkrétní aplikace: delší doba provozu, 
nižší náklady 

 Služby, jako například Péče o vozový park Scania, Správa vozového 
parku Scania a Údržba Scania s flexibilními plány zvyšují ziskovost 

 Optimalizace pracoviště Scania – chytřejší způsoby zvyšování 
produktivity, bezpečnosti a ziskovosti 

 
Faktem je, že efektivita nákladních vozidel ve stavebnictví je obvykle silně 
závislá na rychlých a přesných opravách a údržbě. Bez ohledu na konkrétní 
použití čelí většina stavebních strojů a prakticky všechny důlní stroje každý den 
různým náročným úkolům, jako jsou nekvalitní cesty, úzké průjezdy a těžké 
náklady. To vše klade zvláštní důraz na vytvoření správné nabídky, a to v oblasti 
jak produktů, tak služeb. 
 
Program Scania Ecolution lze popsat jako zastřešení řady služeb zaměřených na 
efektivitu a udržitelnost. Když jsme jej zavedli poprvé, týkal se zejména nových 
nákladních automobilů Scania. Postupem času se však tato služba rozrostla i na 
optimalizaci kompletních vozových parků, analýzu chování řidičů a školení a 
koučování bez ohledu na to, zda jsou nákladní vozy nové nebo jsou již v provozu. 
Cílem programu Scania Ecolution je ušetřit zákazníkovi co nejvíce paliva a emisí CO2. 
 
„Dokonce i ten nejlepší nástroj nemusí splnit očekávání, pokud se dostane do rukou 
nedostatečně proškolené osoby,“ říká Jenny Engvallová, produktová ředitelka v divizi 
stavebních vozidel Scania. „Odborná příprava a koučování řidičů a propojení 
nákladních automobilů se společností Scania přinášejí zákazníkům maximální využití 
jejich investic. V rámci programu Scania Ecolution nabízíme paletu služeb, které 
všechny fungují se stejným cílem – aby naši zákazníci byli efektivnější a ziskovější.“ 
 
Nepříliš velké marže a přísné časové plány také vytvářejí zvýšený tlak na dopravce v 
segmentu stavebnictví, což znamená, že doba provozuschopnosti a celková 
ekonomika provozu jsou pro jejich ziskovost rozhodujícími faktory. Řidiči vyškolení 
společností Scania v kombinaci s propojenými službami výrazně přispívají ke zlepšení 
jejich vyhlídek na ziskovost. 
 
Ukázalo se, že hodnocení, školení a koučování řidičů je správnou cestou k prodloužení 
doby provozuschopnosti a zlepšení celkové ekonomiky provozu. Neproškolení, 
stresovaní nebo neinformovaní řidiči mohou v průběhu času ohrozit výkonnost 
dopravce, i když mají k dispozici ty nejlepší stroje. Přidáním specializovaných modulů 
pro různé způsoby využití společnost Scania nyní dokáže přizpůsobit balíčky školení 
řidičů na míru. Sledování pokroku a výkonů každého řidiče nebylo nikdy tak snadné 
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jako dnes, a to díky jednoduchým nástrojům dostupným v rámci balíčku Scania Control 
nebo v systému Správa vozového parku. 
 
„Skutečnost, že jsou dnes téměř všechna nákladní vozidla Scania propojena, je pro 
naše zákazníky velmi důležitá“ říká Engvallová. „Nejen, že se můžeme učit z dat 
shromážděných v reálném provozu a dokážeme zlepšovat naše řešení, ale můžeme 
také nabízet chytré služby, jako je například údržba Scania s flexibilními plány a péče 
o vozový park Scania. 
 
Přínosem pro zákazníka je delší doba provozuschopnosti, přiměřená úroveň údržby a 
předvídatelné náklady.“ 
 
Optimalizace pracoviště Scania 
 
Náročný a stále se měnící terén, vzdálené lokality a složité pracovní postupy – to jsou 
jen některé ze skutečností, kvůli kterým provoz v povrchových dolech znamená výzvu 
pro zákazníky i dodavatele. 
 
„Pokud jde o provozování efektivní důlní dopravy, musíme zvolit dostatečný odstup, 
abychom získali komplexní obraz o tom, kam se máme zapojit do celkového provozu 
zákazníka,“ říká Björn Winblad, ředitel Scania Mining. „Konečným cílem služby 
optimalizace pracoviště je pomoci zákazníkům zlepšit jejich podnikání.“ 
 
Jádrem optimalizace pracoviště Scania je zavedení nástrojů a metod pro zvýšení 
efektivity v reálných situacích těžby, a to na základě zkušeností z výroby ve vlastním 
závodě společnosti Scania. Identifikace a odstranění neefektivit v klíčových oblastech, 
jako je čas, zatížení, trasa, bezpečnost a udržitelnost, pomohou zákazníkům zvýšit 
výnosy, řídit rizika a snížit náklady. 
 
Optimalizace pracoviště Scania využívá stávajících produktů a služeb společnosti 
Scania, zejména propojených služeb. Na základě analýzy dat shromážděných z 
různých zdrojů, jako jsou vozidla a různé procesy v rámci dolu, může společnost 
Scania poskytnout zákazníkům cenné informace, které jim umožní přijímat rozhodnutí 
založená na faktech a volit životaschopná opatření. 
 
„Nejlepší je, že optimalizace pracoviště Scania je založena zejména na spolupráci se 
zákazníkem“ říká Winblad. „Úzce spolupracujeme se zákazníkem na neustálém 
zlepšování a zavádění nových postupů, abychom zajistili optimální produktivitu a 
provozní náklady.“ 
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