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Scania na veletrhu Bauma:  

Řešení pro nejnáročnější výzvy 
 

 Společnost Scania představila na veletrhu Bauma řadu nákladních 
vozidel schopných zvládat všechny druhy výzev – bez ohledu na 
klimatické podmínky nebo zatížení 

 Vylepšené řady motorů DC09 a DC13; úspora paliva až 2 % 

 Sklápěče Scania XT pro nejnáročnější podmínky nabízejí zvýšení 
produktivity a vynikající výsledky, pokud jde o emise CO2 na 
tunokilometr 

 Scania Ecolution – způsob, jak získat maximum z vozového parku i 
z řidičů 

 50 let volby srdce i rozumu – připijme na zdraví legendárnímu 
motoru V8 

 
„Tentokrát si společnost Scania na veletrhu Bauma kladla za cíl inspirovat a přinést 
nové podněty do rozmanitého segmentu stavebnictví“ říká Alexander Vlaskamp, senior 
viceprezident, ředitel divize Scania Trucks. „Ukazujeme, jak je možné dosáhnout 
udržitelnosti a zvládat další náročné výzvy, když jste zákazníkem společnosti Scania, 
tady a teď a aniž byste se museli vzdávat své produktivity nebo ziskovosti. Nabízíme 
produkty a služby, které jsou přizpůsobené vašemu podnikání a to při dosažení 
nejlepší celkové ekonomiky provozu.“ 
 
Společnost Scania vystavovala celkem šest stavebních vozidel: čtyři uvnitř výstavní 
haly a dvě venku. Jejich společným rysem byla robustnost a vysoká úroveň 
produktivity. Tím jsou vozidla značky Scania proslulá, podobně jako skutečnost, že 
mohou spalovat hydrogenovaný rostlinný olej (HVO). 
 
„I když elektrifikace a další alternativy v tomto dynamickém odvětví nabývají na síle, 
spalovací motor stále ještě neřekl své poslední slovo“ říká Vlaskamp. „Všichni budeme 
spoléhat na spalovací motory při přechodu ke společnosti bez fosilních zdrojů, k níž 
směřujeme. Společnost Scania neustále pokračuje ve zlepšování spotřeby paliva; 
proto jsme nadšeni, že můžeme představit výrazně vylepšená řešení, jako je nový 
motor o výkonu 500 k.“ 
 
Na veletrhu Bauma společnost Scania také vystavovala propojené motory pro stroje, 
vozidla a plavidla. Tyto motory umožňují monitorování vozového parku a optimalizují 
dobu provozu. Tato služba je založena na rozsáhlých znalostech, které společnost 
Scania získala připojením 360 000 autobusů a nákladních vozidel. 
 
„A v neposlední řadě také oslavujeme 50. narozeniny motoru Scania V8. Tato legenda 
byla poprvé představena již v roce 1969“ říká Vlaskamp. „Ve svých nejnovějších 
variantách je stále prvotřídním řešením, a vždy podává výkon jako žádný jiný motor. 
Bez ohledu na to, zda se při nákupu zapojily emoce nebo logika, motory V8 naše 
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zákazníky nikdy nezklamaly. Toto výročí budeme s našimi zákazníky slavit v průběhu 
celého roku 2019, proto nás nepřestávejte sledovat.“ 

Podrobnější informace poskytne: 
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