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Nový autobus Scania nabízí inovativní řešení pro 
švédský tým běžců na lyžích 
 

Společnost Scania rozšiřuje partnerství se švédským běžkařským týmem, 
kterému kromě návěsu pro voskování lyží poskytne nyní také nový autobus. 
 

 

Autobus se pyšní několika novými ergonomickými i technologickými řešeními. Splňuje 
rovněž požadavky udržitelného cestování a umožňuje lyžařům a dalším členům 
národního týmu bezpečné cestování do míst konání lyžařských závodů. 

„Ve společnosti Scania jsme opět vytvořili inovativní řešení zaměřené zejména na 
ergonomii a udržitelnost, které usnadní každodenní život švédským běžkařům. 
Doufám, že tento autobus bude pro tým tuto sezónu skutečným přínosem,“ říká Erik 
Ljungberg, senior viceprezident a vedoucí pro komunikaci, značku a marketing ve 
společnosti Scania. 

Společnost Scania vyvinula první autobus pro lyžařský tým, který nejen zajišťuje 
pohodlnější cestování, ale také klade důraz na bezpečnost a ekologičnost. Autobus by 
měl být rovněž místem pro dobití energie, protože pomáhá lyžařům si mezi závody 
více odpočinout. Navíc podporuje i týmového ducha, jelikož sportovci nyní cestují 
společně. Autobus, který pojme 12 až 14 osob, je vybaven solárními panely, jež ročně 
vytvoří 1 000 kWh energie používané k napájení LED osvětlení a dalších zařízení. 
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Kromě toho jsou v autobuse nainstalovány také ventilátory pro sušení mokrého 
oblečení. 

Kvůli dosažení úspor u energeticky náročného vytápění je autobus vybaven 
infračerveným topným systémem, který ve srovnání s tradičními konvekčními topnými 
tělesy snižuje energetické nároky o 60 procent. Namísto ohřívání vnitřního vzduchu 
udržují infračervená topná tělesa cestující skutečně v teple a současně vyhřívají 
textilie, což přináší ještě více pohodlí v oblastech určených pro lékařská ošetření 
a masáže. Celkově je autobus přizpůsoben výzvám v podobě pohodlného cestování 
a současného usnadnění odpočinku, přípravy jídel nebo práce. 

„Tento autobus je nejnovějším z řady dopravních řešení, která byla vyvinuta v úzké 
spolupráci se švédským běžkařským týmem za účelem zlepšení pracovního prostředí 
pro sportovce i zbytek týmu,“ dodává Ljungberg. 

Manažer běžkařského týmu Lars Selin se domnívá, že autobus bude místem, kde se 
budou sportovci při lyžařských akcích shromažďovat. „Občasné tvrdé klimatické 
podmínky mohou ze sportovců vysát energii. Z tohoto pohledu je autobus neocenitelný 
a poskytuje nám znatelnou výhodu oproti našim soupeřům.“ 

 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scania je přední světový poskytovatel dopravních řešení. Společně s našimi partnery a zákazníky 
směřujeme k udržitelnému dopravnímu systému. V roce 2018 jsme našim zákazníkům dodali 88 000 
nákladních vozidel, 8 500 autobusů a 12 800 průmyslových a námořních motorů. Čisté tržby byly celkem 
více než 137 miliard SEK, z čehož asi 20% se týkalo služeb. Společnost Scania, založená v roce 1891, 
nyní působí ve více než 100 zemích a zaměstnává přibližně 52 000 lidí. Výzkum a vývoj jsou 
soustředěny ve Švédsku, s pobočkami v Brazílii a Indii. Výroba probíhá v Evropě, Latinské Americe a 
Asii, s regionálními výrobními centry v Africe, Asii a Eurasii. Scania je součástí TRATON SE. Pro více 
informací navštivte: www.scania.com. 
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