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Vážení přátelé značky Scania,
Jak už určitě víte, rodina nové generace nákladních vozidel 
s Griffinem ve znaku je konečně kompletní a jsem upřímně 
rád, že po představení tahačů a řady XT pro stavební segment 
doplnila naše portfolio i speciální vozidla a vozidla určená pro 
regionální distribuci. V této řadě vozidel stojí za zmínku hlavně 
zbrusu nová kabina řady L (tzv. Low entry), která významným 
způsobem usnadňuje nástup do vozidla, výborně se hodí jak pro 
městskou distribuci, tak pro komunální speciály.  
Díky svým kompaktním rozměrům umožňuje nejen výbornou 
manévrovatelnost, ale taktéž vynikající výhled pro celou osádku 
kabiny.
Samostatnou kapitolou nově uvedených vozidel je kabina pro 
posádku (tzv. Crew cab), která nachází uplatnění především 
u hasičských vozidel. Koncepce kabiny vychází z produktové 
řady P a díky své modularitě může pojmout až osm cestujících. 
Samozřejmostí je pak maximální bezpečnost, kdy je kabinu 
možné osadit až čtyřmi postranními bezpečnostními záclonami, 
které fungují na principu airbagu.
Nová generace ale nepřináší jen nové kabiny, velké změny se 
odehrály rovněž v útrobách vozidla. K současným devítilitrovým 
plynovým motorům přibyly rovněž třináctilitrové agregáty 
na CNG/LNG (stlačený/zkapalněný zemní plyn), které jsou 
díky výkonu 410 k a především díky obrovskému krouticímu 
momentu 2.150 ot-1 určena pro širokou řadu aplikací, kdy 
plnohodnotné uplatnění naleznou i v dálkové dopravě. Takže 
pokud hledáte ekologičtější alternativu ke klasickým dieselovým 
motorům nebo vozidlo s požadavkem na tichý provoz, neváhejte 
se na nás obrátit.
Rád bych se ale ještě vrátil ke stavebním vozidlům řady XT, 
která jsme v uplynulých týdnech blíže představili zákazníkům 
v celém regionu CER, tedy v České republice, na Slovensku 
a v Maďarsku. Abychom ukázali všechny schopnosti těchto 
vozidel v reálných podmínkách, uspořádali jsme několik 
akcí v lomech, pískovnách a offroadových areálech, kde si 
mnozí z vás na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se tato vozidla 
chovají a v čem spočívají jejich přednosti. Společně s tímto 
představením jsme rovněž spustili prodejní kampaň pro 
skladová sklápěcí vozidla a zájem byl skutečně veliký, protože 
v tuto chvíli můžu potvrdit, že téměř veškeré skladové zásoby 
jsme již vyprodali.
A zásadního průlomu jsme na českém trhu dosáhli rovněž 
s autobusy na CNG. Nízké provozní náklady, ekologický provoz, 
tichý chod motoru, komfortní stanoviště řidiče i moderní prostor 
pro cestující. To všechno byly důvody, díky kterým se už teď 
můžete sami svézt v plynových Scaniích u BORS Břeclav, ČSAD 
Havířov, ČSAD Karviná nebo Arriva Morava. A další budou ještě 
v průběhu tohoto roku následovat.
Novinek a zajímavostí je samozřejmě mnohem víc a ani nechci 
zmiňovat úplně vše. Od toho je tu celý časopis, který držíte ve 
svých rukách, a já pevně věřím, že vás zaujmou.

Přeji vám příjemné léto a děkuji za přízeň, kterou nám 
projevujete.

MARIÁN ČERNOCH,
OBCHODNÍ ŘEDITEL SCANIA 

PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO
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DŮLEŽITÁ INFORMACE: 

SCANIA POJISTNÉ UDÁLOSTI
• ukončení spolupráce s nezávislým likvidátorem pojistných událostí
• zahájení přímého servisu pro zákazníky

Vážení obchodní přátelé,

dovolte nám, abychom Vás informovali o tom, že jsme ukončili spolupráci se společností INSERVIS MVC s.r.o. - nezávislým 
likvidátorem pojistných událostí. Společnost INSERVIS MVC s.r.o. vykonávala pro naši společnost správu likvidace 
pojistných událostí od roku 2013. 

Rozhodli jsme se tak, abychom Vám byli blíže a sami pro Vás zajistili osobní, rychlé a kvalitní služby pod značkou SCANIA. 

Tato změna pro Vás bude znamenat pouze a jen výhody, kterých budete moci využívat již od 1. 8. 2018:
- přijímání, registrace a evidence pojistných událostí na straně Scania Finance
- pomoc při vyřízení pojistných událostí
- klientský portál (databáze pojistných smluv sjednaných v rámci Scania Finance, databáze pojistných událostí a další) 
- pravidelné informování o průběhu pojistné události

a další služby, které pro Vás připravujeme a již brzy Vás o nich budeme informovat.

Těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem 

tým Pojištění Scania Finance

S dotazy a žádostmi v oblasti pojistných událostí se obracejte na naše nové kolegy:

Kristian Szabó
Tel. +420 251 095 360
E-mail: pojistne.udalosti@scania.cz
Claims specialist

Marek Krajčovič
Tel. +420 251 095 360, 
E-mail: pojistne.udalosti@scania.cz
Claims specialist

www.scania.com4



Scania uvádí na trh přelomový plynový 
motor třídy Euro 6 s výkonem 410 koní. 
Tento 13litrový motor je možné využít 
jak pro dálkovou přepravu, tak i ve 
stavebnictví. Jeho výkon je srovnatelný 
s dieselovým motorem stejné velikosti. 
Nově vyvinutý motor je nejnovějším 
přírůstkem mezi trvale udržitelnými 
dopravními řešeními společnosti Scania, 
který nabízí snížení emisí CO2 o 15 až 90 %.

„V Evropě existuje značný zájem o plynem 
poháněná nákladní vozidla pro dálkovou 
přepravu,“ říká Henrik Eng, produktový 
ředitel pro městská nákladní vozidla Scania 
a dodává: „Tento motor splňuje všechna 
očekávání se všemi provozními výhodami 
využití plynu a nepřináší žádné nevýhody.“ 

Tento nový motor má výkon 410 koní 
a poskytuje 2 000 Nm od 1 100 až do 
14 000 ot./min. S plnou nádrží na LNG 
(kapalný plyn) může nákladní vozidlo 
s návěsem do 40 tun ujet 1 100 km  
bez doplnění paliva. S dvojnádrží na LNG je 
může ujet až 1 600 km.

Nový plynový motor pro dálkovou přepravu

Dosáhli jsme 
dokonce 

vyšších úspor, než 
nám společnost Scania 
slibovala. Podle našich 
výpočtů jsme snížili 
spotřebu paliva  
o 7 až 8 %.”
Remi Skillingsås, vedoucí úseku dopravy 
švédského dodavatele pohonných hmot 
Qstar, nemá pro novou generaci nákladních 
vozidel Scania nic než chválu.

V roce 2017 začaly společnosti Scania 
a HAVI, globální poskytovatel logistických 
řešení, spolupracovat na udržitelných 
dopravních a logistických řešeních. Společně 
připravily řešení pro logistické procesy 
řetězce restaurací McDonald’s v několika 
evropských zemích. Využily přitom nákladní 
vozidla značky Scania nové generace 

s očekávaným snížením emisí CO2 v rozmezí 
15 až 40 % na ujetý kilometr. Na nákladních 
vozidlech je nainstalováno speciální vybavení 
vyvinuté společnostmi Scania a HAVI. Pomocí 
tohoto zařízení je možné při rozvozu dodávek 
do restaurací zároveň sesbírat recyklovatelný 
odpad, což vede k dalšímu snížení emisí CO2. 
Uhlíková neutralita, to není jen sen.

HAVI a Scania pomáhají společnosti 
McDonald’s snížit emise CO2

Sestavte si vlastní vozidlo 
Scania na internetu

Objevte nový systém Konfigurátor Scania, 
který vám otevře nekonečné možnosti, jak 
přizpůsobit nákladní vozidlo, aby přesně 
odpovídalo vašim požadavkům. 

Scania Konfigurátor je online nástroj, 
který plně využívá výhod různých stavebních 
prvků jedinečného modulárního systému 
společnosti Scania. Při výpočtu ideálního, 
na míru šitého doporučení pro konkrétní 
použití, vychází Konfigurátor mimo jiné 
z hloubkových analýz různých oborů, do 
kterých společnost Scania v nedávné době 
dodávala dopravní řešení.

 Jak vypadá váš dokonalý nákladní vůz? 
Vytvořte jej zde:  
scania.com/configurator
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Můžete je vidět na všech velkých stavbách nejen v Českých Budějovicích, ale celém Jihočeském 
kraji. Žlutá vozidla společnosti KODE CB nepřehlédnete. Zajišťují mimo jiné dopravní obslužnost 
staveb nebo také provozoven na výrobu čerstvých betonových a asfaltových směsí a následný 
rozvoz hotových výrobků. Společnost vedená Antonínem Karlíčkem se spoléhá již řadu let na 
vozidla a servis společnosti Scania. 

[ Text: Viktor Tamayo Foto: Scania ]
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F
irma vznikla spojením 3 osob 
v roce 1998. O rok později 
přešla do podoby společnosti 
s ručením omezeným a dostala 
název KODE CB. Jak už z něho 

vyplývá, sídlo máme v Českých Budějovicích 
a působíme po celém regionu jižních Čech. 
Nejprve jsme pořídili nákladní vozidla se 
sklápěcí nástavbou, a protože velké firmy 
jako STRABAG nebo FRISCHBETON, 
které se věnují výrobě betonu nebo 
asfaltobetonových směsí, potřebovaly tenkrát 
silného a spolehlivého partnera pro dopravu 
vstupních a výstupních materiálů, přidala se 
k tomu další vozidla na zajištění tzv. dopravní 
obslužnosti jejich provozoven.
Poté jsme začali vozit polymerem 
modifikované asfalty pro obalovny, písky 
a drť pro betonárny a obalovny. Protože bylo 
následně potřeba odvážet i hotové výrobky, 
pořídili jsme i domíchávače betonu a také 
cisterny na cement a ostatní sypké hmoty.

Původně jsme začínali s pěti vozidly a nyní 
jich máme více než padesát. 

Jak jste se dostali ke Scanii?
Na začátku devadesátých let se firma 

STRABAG zbavovala své autodopravy a tak 
jsme od ní odkoupili asi 10 Tater. Samozřejmě 
s nákladovostí těchto vozidel to nebylo nijak 
slavné a tak jsem začal s jejich výměnou. 
V rámci tehdejších možností jsem nakupoval 
ojetá vozidla z Rakouska a Německa. Kromě 
jiných byla mezi nově pořízenými i Scania. 
Náhodou jsme tehdy měli poblíž firmy 
servis a kvalita lidí a jejich komunikace mne 
přesvědčila, že Scania by mohla hrát do 
budoucna prim. Před pěti lety jsem pak dal na 

slova tehdejšího vedoucího servisu v Českých 
Budějovicích Martina Plachého, který mne 
dlouho přemlouval, a pořídil jsem si nové 
domíchávače betonu.

Jinak tahače značky Scania mám v provozu 
přes deset let a jsem s nimi spokojen. Ocenit 
musím nejen kvalitu, ale také provozní 
náklady a servis. Je to právě poměr cena/
výkon, který mi u těchto vozidel vyhovuje. 
Servis vozidel byl vždy prováděn včas a navíc 
tým pracovníků Scanie odvádí pokaždé velmi 
dobrou práci.

Jak je pro vás důležitý servis a jeho 
dostupnost o víkendu?

To je to nejzásadnější. Často jezdíme na 
vykládková okna, a když už se vozidlo musí 
zastavit, potřebujeme ho dostat zpět co 
nejdříve. A to mi servis Scania umožňuje.

Jak jste spokojen se spolehlivostí 
vozidel Scania?

Jsou to spolehlivá vozidla. Když je 
porovnám s Volvem a Mercedesem, tak 
Scania je na tom nejlépe. Četností oprav, 
nepředvídatelnými poruchami apod.

Co na nové Scanie říkají vaši řidiči?
Scania má nyní nový model nejen pro 

dálkovou přepravu, ale také pro stavební 
segment. A téměř všichni chlapi jsou napůl 
děti, takže nový model je automaticky „top“ 
a všichni ho proto chtějí. Ale musím říct, že 
řidiči jsou všeobecně se Scanií spokojení. 
Dříve měli výhrady pouze k lůžku, ale to se 
u nových modelů výrazně zlepšilo.  
Takže jejich hodnocení je nyní velmi dobré.

Jak velký je v současnosti váš vozový 
park?

V současnosti mám 42 vozidel značky 
Scania a ostatních je 10. Všechno navazuje 
na stavebnictví. Mám 3 nosné flotily, což 
jsou sklápěče, autodomíchávače a cisterny. 
Cisterny jsou pak rozděleny na silotransport 
sypkých směsí nebo také těch tekutých 
v podobě horkých asfaltů.

Všechno navazuje na stavebnictví, což je ale 
také nevýhoda, protože v zimě nám stojí 70% 
vozidel. Betonárny jedou na 30% výkonu a na 
stavbách je také minimální provoz.

Máte pro vozidla v zimě jiné využití?
Domíchávače nebo cisterny na asfalt 

jsou speciály, takže je nelze ničím jiným 
naložit. U cementů ale je možné sehnat jinou 
alternativu sypkých komodit, jako jsou vápna, 

Ocenit musím 
nejen kvalitu, ale 

také provozní náklady 
a servis. Je to právě 
poměr cena/výkon, 
který mi u těchto vozidel 
vyhovuje.”
Antonín Karlíček
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vápence, prach, popílky atd. a sklápěcí vozidla 
využíváme například na posypové materiály 
pro SÚS nebo některé stavby. Ovšem 
například práce na dálnicích končí v polovině 
prosince a rozjíždějí se až koncem března.

Když jste zmínil stavbu dálnic, při 
cestě do Českých Budějovic si 
lze všimnout výstavby rychlostní 
komunikace D3. I na této stavbě se 
podílíte?

Ano, samozřejmě. Stavbu realizují firmy, se 
kterými spolupracujeme.

Na jakých dalších projektech se 
podílíte?

Myslím, že v jižních Čechách zajišťuji 
dopravu pro všechny, kteří realizují velké 
stavby. Takže se účastním výstavby dálnice 
D3, místního nákupního centra, velkých 
bytových domů, developerských projektů 
apod.

Jak vnímáte současnou situaci ve 
stavebnictví?

Stavebnictví zažívá velkou renesanci. 
I individuální výstavba, developerské projekty 
apod. Je to dáno tím, že po letech 2010–2012, 
kdy se spoustu staveb kvůli rozhodnutí vlády 
zakonzervovalo, se může opět řada projektů 
realizovat. Všichni chytří, když byl problém 
s ekonomikou, stavěli. Ať už to byl středověk 
nebo novověk. Je přeci lepší, když stát i za 
cenu vyššího dluhu zapojí lidi do práce 
a umožní jim vybudovat něco, co má hodnotu, 
než je nechat na pracovním úřadě.

Máte tendenci působit i mimo region 
jižních Čech?

Co se týče cementu a asfaltu, působíme po 
celé ČR. Občas dojde také na nějaký export 
nebo import. Měl jsem také možnost pracovat 
na zakázkách v Praze nebo na Slovensku, 
ale já razím teorii, že dispečer by měl svého 
řidiče alespoň jednou za týden vidět. Podívat 
se mu do očí a promluvit si s ním. Když je 
totiž řidič dlouho v odloučení, tak to zavání 
nižší efektivitou a hrozí věci, které ani nechci 
domýšlet.

Jaký je váš osobní vztah ke Scanii?
Díky lidem, kteří se pohybují okolo, musím 

říct, že vztah je to velmi kladný a k té značce 
mám určitě nejblíže. Jsem rád, že vždycky 
najdeme nějakou společnou řeč a dohodu. 
Ale samozřejmě ji neustále porovnávám 
s konkurencí.

Letos jste převzal 7 vozidel Scania 
nové generace, co na ně říkáte?

Všechno je to dnes o ceně a kvalitě 
produktu. Věřím, že Scania je kvalitní 
a doufám, že i nová vozidla budou dobře 
fungovat.

Jakých služeb Scania využíváte?
Využívám služeb FMS (Scania Fleet 

Management) a dispečeři tak mohou on-line 

vidět, kde se dané vozidlo nachází a jakou 
má spotřebu. K tomu jsem přidal i servisní 
balíčky.

Mělo využívání služeb FMS vliv na 
spotřebu vašich řidičů?

K snížení spotřeby určitě došlo, ale také je 
to dáno novým modelem, který je sám o sobě 
úspornější. •

www.scania.com8
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Většina patentových přihlášek souvisí 
s řídicími systémy vozidel, zejména pak 
s funkcemi tempomatu a převodovky. 
Čtvrtina patentových přihlášek se pak 
týká propojených a autonomních vozidel. 
“V roce 2017 jsme dosáhli velkého pokroku 
a budeme pokračovat v inovacích i v roce 
2018. Zkoumáme totiž obrovský potenciál 
digitalizace a velkých objemů dat,” říká 
Erixon. “Jsme velmi hrdí na naši minulost 
a nadšení z naší budoucnosti.” •

Scania je lídrem 
v technických 
inovacích 

Podrobnější informace 
poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication 
Coordinator CZ & SK
Telefon +420 602 344 874

viktor.tamayo@scania.cz 

To jasně ukazuje 
inovativní přístup 

společnosti Scania. 
Našim cílem je být 
hybnou silou směrem 
k trvale udržitelné 
přepravě a s ohledem 
na to neustále 
rozvíjíme naše služby 
a technologie.”

Claes Erixon, vedoucí výzkumu a vývoje 
společnosti Scania

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.

V roce 2017 předložila společnost Scania švédskému 
patentovému a registračnímu úřadu 243 patentových přihlášek. 
Většina se týká řídicích systémů vozidla. Scanii bylo zároveň za 
loňský rok uděleno 295 patentů, což je více, než kterékoli jiné 
společnosti ve Švédsku. 

[ Chrášťany, 13. 03. 2018 ]
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Ať žije král! Nadvláda značky Scania mezi  
evropskými nákladními vozidly pokračuje.  
Už podruhé v řadě zvítězila v Tisícibodovém testu 
nová generace nákladních vozidel značky Scania.

[ Text: Peter Mathsson Foto: Gustav Lindh ]

 T
isícibodový test je nejpodrob-
nější a nejspíš i nejnáročnější 
evropská zkouška náklad-
ních vozidel. Zkoušku provádí 
mezinárodní tým novinářů, 

kteří hodnotí vozidla na základě naměřených 
hodnot i svých subjektivních pocitů. 

„Tato komplexní zkouška znovu potvrdila 
nejen vynikající spotřebu paliva u naší nové 
generace nákladních vozidel, ale i další skvě-
lé vlastnosti, kterými značka Scania vyčnívá 

nad ostatními,“ říká vedoucí divize náklad-
ních vozidel Alexander Vlaskamp a dodává: 
„V Evropě jsme už představili poslední zástup-
ce naší nové generace nákladních vozidel. 
A odezva je fantastická.“

Letošní test byl zaměřený na tahače se střed-
ní výškou kabiny a s výkonem do 450 koní.  
Je to nejběžnější typ tahačů v evropské kami-
onové dopravě. Scania R 450 poměřila síly 
s Mercedesem Actros 1845 a Volvem FH 460. 
Zkouška proběhla na 180kilometrové trase na 

jihovýchodě Německa, v kopcovité části údolí 
Mosely. Tisícibodový test organizuje německá 
společnost ETM Verlag, která vydává mimo jiné 
časopisy Lastauto, Omnibus a Fernfahrer.  
Test probíhal ve spolupráci s několika význam-
nými evropskými časopisy o nákladní dopravě.

Snížení spotřeby paliva
Díky nedávno představenému vylepšení 

tempomatu s aktivní predikcí, funkcí Pulse  
& Glide a kontrolou rychlosti při jízdě z kopce 
dokázala společnost Scania vylepšit už tak 
vynikající spotřebu paliva. Funkce Pulse & 
Glide umožňuje zvýšit rychlost a potom jet 
delší dobu bez plynu, takže se lépe využije 
kinetická energie vozidla v kopcovitém terénu.  

Že se tahle novinka vyplatí, bylo jasně vidět 
v žebříčku spotřeby paliva. Po sečtení výsled-
ků vyplynulo, že Scania předčila v úspoře 

Scania znovu zvítězila 
v Tisícibodovém testu. 

Zkouška nákladních vozidel 
proběhla na 180kilometrové 

trase na jihovýchodě 
Německa, v kopcovité části 

údolí Mosely.
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Scania vítězí v testu – podruhé v řadě!



paliva druhý Mercedes o 1,6 %. Zazname-
naná spotřeba paliva byla u vozidla Scania 
30,03 l/100 km, u Mercedesu 30,53 l/100 km 
a Volvo mělo spotřebu 31,33 l/100 km.

Scania byla také nejrychlejším nákladním 
vozidlem ve všech měřených kategoriích – ve 
zrychlení, v jízdě stálou rychlostí a v jízdě do 
kopce. Průměrná rychlost naměřená na 180km 
úseku byla u vozidla Scania 84,22 km/h, Volvo 
dosáhlo 83,71 km/h a Mercedes 83,69 km/h.

Nákladní vozidla Scania nové generace 
excelovaly v kategoriích kabina, hnací ústrojí 
a výkon, náklady a spotřeba paliva a užitečné 
zatížení. Podtrženo sečteno, Scania utekla kon-
kurenci výsledkem 954,4 bodů, na druhé pozi-
ci se umístil Mercedes s 943,2 bodů a poslední 
skončilo Volvo s celkovým skóre 941,9. 

  Zkoušky provádí mezinárodní tým novinářů, kteří hodnotí 
vozidla na základě naměřených hodnot i svých subjektivních 
pocitů.
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“Tato komplexní zkouška 
znovu potvrdila nejen 

vynikající nízkou spotřebu naší nové 
generace nákladních vozidel, ale 
i další skvělé vlastnosti, kterými 
značka Scania převyšuje ostatní.”
Alexander Vlaskamp, ředitel divize nákladních vozidel



N
edošlo totiž jen ke 
kosmetickým změnám, ale 
díky zavedení elektrického 
systému se sběrnicí CAN 
bylo možné přinést mnoho 

nových funkcí a zároveň snadněji odstraňovat 
problémy. Navíc naftové motory dostaly 
novou generaci vysokotlakého systému 
vstřikování paliva (XPI). Díky tomu došlo 
ke zvýšení výkonu a zároveň nižší spotřebě 
paliva. Z toho tak profitovali nejen majitelé 
vozidel, ale také samotní řidiči, kteří kromě 
vylepšených jízdních vlastností kladně 
hodnotili také modernizovaný interiér včetně 
moderní palubní desky.  

Kladné hodnocení získala nová řada R také 
od novinářů a odborné veřejnosti. Nebylo tak 
překvapením, že v roce 2015 získala Scania 
prestižní ocenění Truck of the Year. Vozidla 
s Griffinem ve znaku ovládla také řadu 
srovnávacích testů v odborných časopisech 
nejen v Evropě. 

Další prvenství značky Scania přišlo v roce 
2007. Švédský výrobce nákladních automobilů 
přichází s pohonnými jednotkami splňujícími 

normu EURO 5 i bez systému EGR. 
Zákazníci si navíc mohou vybrat už ze tří 

typů kabin. Na menší řadu P navázala nová 
kabina G. Nejvíce prostoru a pohodlí pak 
nabízela cenami ověnčená řada R. 

Scania vždy myslela nejen na své zákazníky 
a řidiče, ale také na životní prostředí 
a udržitelnou přepravu. Po dvaceti letech 
zkušeností s výrobou motorů na ethanol 
přicházejí tyto pohonné jednotky v roce 

2008 poprvé v historii také do nákladních 
vozidel. Pro městskou distribuci si je například 
v Nizozemí oblíbila společnost Schenker 
a pro odpadové hospodářství se ethanolová 
vozidla značky Scania začala používat nejen 
ve Švédsku, ale také na mnoha dalších místech 
Evropy. Emise CO2 se díky použití tohoto 
paliva podařilo snížit až o 90%. 

V roce 2009, pět let po uvedení na trh, bylo 
po celém světě prodáno více než 200.000 

www.scania.com12

31. března 2004. Přesně v tento den byla veřejnosti představena nová řada nákladních vozidel 
Scania. Švédský výrobce postavil novou kabinu řady R na osvědčených základech předchozí 
čtvrté generace a ještě více se zaměřil na pohodlí řidiče a profitabilitu zákazníků. 

[ Text: Viktor Tamayo Foto: Scania ]

Král odchází, ať žije král!

Král odchází, 

ať žije král!



nákladních vozidel Scania. Švédský výrobce 
ale neusíná na vavřínech a představuje 
vylepšenou řadu R. Po pár měsících nemohlo 
následovat nic jiného než další titul Truck of 
the Year 2010. Modernizovaná řada R přinesla 
designové změny exteriéru a úpravy pro 
ještě větší pohodlí řidičů doznal také interiér. 
Největší novinkou však byl nový Scania 
Driver Support systém, který v reálném čase 
umožňoval profesionálním řidičům zpětnou 
vazbu na jejich styl řízení a pak také možnost 
zvolit si automatizovanou převodovku Scania 
Opticruise. Ta ještě zlepšovala už tak výbornou 
provozní ekonomiku a jízdní komfort. 

Scania se ale nesoustředila jen na zákazníky 
vyžadující nízkou spotřebu. V roce 2010 přišla 
s šestnáctilitrovým vidlicovým osmiválcovým 
motorem o výkonu 730 koní. Jednalo se 
o vůbec nejvýkonnější pohonnou jednotku na 
světě pro sériově vyráběná nákladní vozidla.

Od roku 2013 měla v EU platit přísnější 
pravidla pro emise CO2. Už dva roky před tím 
ale Scania přichází s motory splňujícími normu 
EURO 6. Řadové šestiválce o výkonu 440 a 480 
koní pomáhají Scanii posilovat pozici na trhu 
a jsou důkazem snahy posunout se směrem 
k udržitelné přepravě. Emise NOx klesly o 80% 
v porovnání s předchozí generací pohonných 
jednotek EURO 5. Novou generaci motorů 
Scania vyvíjela pět let, během kterých se 
náklady vyšplhaly do výše 1,2 miliard EUR.

Neustálý vývoj přinesl novinky i v dalších 
letech. K zákazníkům se v roce 2013 dostaly 
první vozidla s označením „Streamline“.  
Díky úpravám aerodynamiky a hnacího ústrojí 
došlo ke snížení spotřeby o dalších 8%. 

Mezitím se zvyšoval počet propojených 
vozidel. Zákazníci a řidiči se rychle naučili 
využívat všech výhod, které Scania nabízela. 
Rok 2015 znamenal 150 tisíc propojených 
vozidel a výhled do budoucna byl velmi 
optimistický. 

Zároveň ale bylo potřeba myslet na vývoj 
v oblasti alternativních paliv a pohonů. I proto 
světlo světa spatřilo první hybridní nákladní 
vozidlo Scania pro městskou distribuci. 
Pohonná jednotka se skládala ze spalovacího 
motoru na bionaftu a elektromotoru. V široké 
nabídce švédského výrobce jsou ale také 
motory na CNG, bioethanol nebo HVO.

V roce 2016 oslavila Scania 125 let od 
svého založení. Od malé soukromé firmy na 
výrobu vagónů si během této doby dokázala 
vybudovat renomé prémiového výrobce 
nákladních vozidel, autobusů, průmyslových 
a lodních motorů. Scania zůstala navzdory 
nepřátelským pokusům o převzetí a finanční 
krizi prosperující společností. 

Téhož roku se ve Švédsku poblíž města Gävle 
otevírá první úsek elektrifikované dálnice. 
Díky partnerství se společností Siemens 
a švédskou vládou tak může probíhat testování 
nákladních vozidel, získávajících elektrickou 
energii z vedení pomocí pantografu, v reálném 
provozu. 

Poslední dodávky vozidel této velmi úspěšné 
a oblíbené generace probíhají v těchto dnech. 
Díky ní si ke Scanii našlo cestu mnoho nových 
zákazníků a u řady dalších se ještě více posílil 
vztah k této značce. 

Nová generace, představená na konci roku 
2016 tak má na co navazovat. V celém regionu 
Scania CER, tedy České republice, Slovensku 
a Maďarsku, se totiž předchozího modelu 
prodalo více než 30.000 vozidel.  

www.scania.com 13

[  T I S KOVÁ ZPR ÁVA ]

Král odchází, 

ať žije král!



Scania Co2ntrol Cup 2018

Podrobnější informace 
poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication 
Coordinator CZ & SK
Telefon +420 602 344 874

viktor.tamayo@scania.cz 

V
elice nás těší, že ve 
středoevropském regionu 
Scania CER máme řidiče 
s nejvyšším hodnocením 
Driver Support nejen 

v Evropě, ale na celém světě,“ říká Matěj 
Venhoda, manažer servisních služeb Scania 
CER. „Rozhodli jsme se proto připravit soutěž 
založenou na mnoha ukazatelích z FMS 
(Fleet Management System) o hodnotné 
a velmi zajímavé ceny. Každý měsíc například 
odměníme nejlepšího, který získá cenu 
z kolekce Scania Truck Gear v hodnotě 
150 EUR.“

Tato originální soutěž bude probíhat 
od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018. Vzhledem 
k vyhodnocování soutěže na základě dat 
z vozidla není třeba nikam cestovat, obětovat 
volný čas nebo se jakkoliv omezovat. Stačí jen 
jezdit jako obvykle a být lepší než ostatní!

Do soutěže SCANIA CO2NTROL CUP 
2018 se mohou zapojit všechna vozidla Scania 
s komunikátorem C200 nebo C300 (vozidla 
vyrobená po 7/2011).  

Nejlepší budou vyhodnocováni dle řady 
kritérií, jako jsou Scania Driver Support, 
přepravní výkon, volnoběh, spotřeba paliva 
a další. Pro zajištění objektivního průběhu 
soutěže SCANIA CO2NTROL CUP 2018, musí 
každé registrované vozidlo ujet minimálně 
4 000 km měsíčně. 

Kromě atraktivních cen a závěrečného 
večírku se mohou 3 nejlepší těšit na zájezd do 
výrobního závodu Scania ve Švédsku. 

Více informací a přihlášky naleznete na 
všech pobočkách společnosti Scania a také na 
adrese: www.scaniacontrolcup.cz •

Scania přichází s novou soutěží pro majitele a řidiče 
propojených vozidel Scania o hodnotné ceny. Na celém světě 
je v provozu již více než 350 000 propojených vozidel Scania 
a údaje z nich získané pomáhají optimalizovat plánování 
a provoz. V neposlední řadě pak systémy vozidla umožňují 
řidičům vyhodnocovat jejich styl jízdy, což zároveň vede 
k efektivnějšímu provozu a nižší spotřebě. V tomto ohledu pak 
čeští a slovenští řidiči vozidel Scania patří k těm nejlepším.
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Scania předala společnosti 
BORS Břeclav 8 nových 
autobusů na CNG
Dopravní obslužnost města Břeclav obohatí 12metrové modely 
Scania CITYWIDE LF. Jedná se o plně nízkopodlažní, klimatizované 
a bezbariérové autobusy, které mají řadu nadstandartních prvků 
výbavy. Nejen že jsou uzpůsobeny pro přepravu nevidomých 
a slabozrakých osob, ale mají také možnost připojení mobilních zařízení 
k USB portům pro nabíjení a pro cestující je k dispozici také WiFi. 

[ Chrášťany, 02. 05. 2018 ]

S
polečnost BORS Břeclav 
používá k velké spokojenosti 
vozidla značky Scania už od 
roku 2009. „Některé naše 
autobusy najedou i 120 tisíc 

kilometrů ročně a stále dobře slouží. Důležitá 
je pro nás také úroveň a kvalita servisu 
a v tom je pro nás Scania jasná volba“ říká Ing. 
Petr Kužma, ředitel divize osobní dopravy 
společnosti BORS Břeclav. 

Nové autobusy na CNG pro MHD 
v Břeclavi jsou 12 metrů dlouhé a na střeše 
mají instalovány 4 plynové nádrže s celkovým 
objemem 1280 litrů. „Tato kapacita zajišťuje 
celkový dojezd autobusu 400 km. Cestující 
jistě ocení USB nabíječky na mobilní zařízení, 

které jsou umístěny na celkem 5 místech, 
a také wifi router pro možnost připojení na 
internet,“ dodává Petr Kužma. 

Společnost Scania dbá na udržitelnost 
přepravy a nabízí pestrou škálu pohonů 
pro svá vozidla. Od klasických spalovacích 
motorů (bionafta, CNG, LNG) přes hybridy 
až po plně elektrická vozidla. Nízké emise 
nových vozidel Scania tak pomáhají zlepšit 
ovzduší nejen ve městech. I proto dostaly 
nové autobusy Scania ve službách společnosti 
BORS netradiční jména. „Vzhledem k tomu, 
že se jedná o vozidla ekologická, dostal každý 
autobus jméno podle květiny. Cestující tak 
může jet například Sněženkou, Slunečnicí 
nebo Pampeliškou. Věřím tomu, že barevné 

květiny na autobusech rozjasní město a přidají 
radost cestujícím i všem ostatním “ vysvětlila 
Ing. Kristýna Hytychová, marketingová 
manažerka společnosti BORS Břeclav.

„BORS Břeclav byla první, která v České 
republice začala používat naše modely Scania 
Interlink pro meziměstskou dopravu. Nyní 
jsme rádi, že si vybrala také naše modely 
CITYWIDE určené pro městské aplikace.  
Naše dlouhodobé partnerství je důkazem 
kvality vozidel Scania. V srpnu navíc bude  
do provozu nasazeno dalších 6 našich 
vozidel, takže celkem tak dopravní obslužnost 
v Břeclavi obohatí 14 Scanií,“ říká Lukáš 
Martinů, obchodní manažer prodeje autobusů 
Scania. •

[  T I S KOVÁ ZPR ÁVA ]
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Jste první, kteří budou mít v ČR 
autobusy Scania IRIZAR i6s. Proč jste 
si zvolili právě tento model? 

Tento model nabízí komfort a pohodlí, 
což je pro přepravu cestujících na dlouhých 
zájezdech velmi žádané. Nabízí také 
nadstandardní prostor pro nohy cestujících, 
pohodlné sedačky s postranním vedením, 
komfortní a dynamický prostor pro řidiče. 
Tento model si naše firma vybrala, protože 

se jedná o novou generaci i6 a nabízí vše, co 
potřebujeme pro naše zájezdy.

Už nějaký čas používáte modely 
Touring. Jak jste s nimi spokojení? 

S autobusy Touring jsme dosavad nadmíru 
spokojení. Vozidla tohoto typu vykonávají 
službu, kterou po těchto vozidlech 
požadujeme. Maximální efektivnost 
s minimálním počtem návštěv v servisu 

Scania. Tato vozidla jsou plně nasazena pro 
přepravu zahraničních klientů, kde je kladen 
důraz na flexibilitu, bezporuchovost a nízkou 
spotřebu, což dokonale splňují.

Jak celkově vnímáte značku Scania? 
Naše firma je se společností Scania spjata 

už od roku 2010, kdy si pan Jančík pořídil 
první Scania New Century. Od této doby 
se naše vztahy rozvíjí a v letošním roce  

[  ROZH OVO R ]

Už od začátku devadesátých let patřil VSACAN TOUR k nejoblíbenějším cestovním kancelářím. 
Jeho autobusové zájezdy byly zprvu populární hlavně na Valašsku a okolí.  
Dnes už má ale spokojené zákazníky nejen z celé České republiky, ale také okolních zemí. 
Zážitkem má být podle spolumajitele společnosti Radka Jančíka nejen dovolená, ale také 
samotná cesta. I proto se rozhodli pořídit jako první v ČR nový model Scania Irizar i6s. 

Jančík transport 
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spolupráce vyvrcholila nákupem 4 nových 
autobusů Scania. Se službami servisu je 
naše firma spokojená. Na druhou stranu 
musíme pochválit lidský a obětavý přístup 
všech servisů Scania v České republice a na 
Slovensku. Spokojenost se značkou Scania 
ovlivňuje i spotřeba pohonných hmot, která 
je v naší firmě podstatnou nákladovou 
položkou. Všechny autobusy s motory 
Euro 6 nám dělají radost nejen spolehlivostí, 
ale také spotřebou. Chtěl bych samozřejmě 

sice dochází k úbytku cestujících, ale na 
druhou stranu se k nám vracejí ti, kteří 
preferují kvalitu před nepohodlným letadlem 
a nechtějí strávit nekonečné fronty na 
letištích před odbavením. Řada našich klientů 
autobusy musí využívat, protože místa, která 
jsou tímto způsobem dopravy dosažitelná, 
nelze poznat prostřednictvím letecké 
přepravy. Proto se naše cestovní kancelář 
zaměřuje na poznávací, pobytově-poznávací 
a turistické zájezdy.  

V čem je vaše cestovní kancelář jiná, 
než ostatní? 

Naše cestovní kancelář VSACAN TOUR 
je na trhu již 29. sezónu což je samo 
o sobě něco, s čím se málokterá může 
pochlubit. U nás je na prvním místě klient 
a jeho spokojenost. Dbáme na to, aby naši 
klienti během dovolené viděli a poznali co 
nejvíce krásných destinací, ze kterých se 
vracejí domů plní zážitků, na které nikdy 
nezapomenou. Dále dbáme na kvalitu servisu 
– tj. na kvalitu ubytování a přepravy.  
Je zapotřebí, aby naši klienti věděli, že se 
svěřili do správných rukou a jejich peníze 
jsou dobře zhodnoceným zážitkem. •

Vozidla tohoto 
typu vykonávají 
službu, kterou 

po těchto vozidlech 
požadujeme. Maximální 
efektivnost s minimálním 
počtem návštěv v servisu 
Scania.”
Pozitivně hodnotí nové luxusní autobusy značky 
Scania Radek Jančík.

vyzdvihnout naše profesionální řidiče, kteří 
mají nemalou zásluhu na fungování celého 
systému, mají velkou zásluhu na výsledné 
spotřebě, opotřebovanosti vozidla které jsou 
v nadprůměru proti konkurenci. Zato patří 
naším řidičům velké díky.

Co podle vás zákazníci od cestování 
v autobusech očekávají a chtějí? 

Naši zákazníci očekávají od našich 
autobusů pohodlí, 100% jistotu bezpečí, 
maximální prostor pro nohy, vybavený bar, 
což už je na nás, ale při zájezdech na dlouhé 
vzdálenosti se hodí také možnost nabíjení 
elektrických zařízení, možnost sledování 
DVD a funkční toaletu.

Jak to vypadá s cestováním na 
dovolenou autobusy? Neupadá zájem 
o autobusové zájezdy? Jaká je podle 
vás budoucnost v tomto segmentu 
přepravy?

Cestování autobusy na dovolenou 
představuje jednu z mnoha možností jak se 
dopravit do cílové destinace bez jakýchkoliv 
starostí. Proto se domníváme, že provozování 
zájezdové dopravy bude i v budoucnu pro 
řadu zákazníků velmi atraktivní. Z rozšiřující 
se nabídky levných letů do různých destinací 
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 E
lektrifikace vozidel je 
zásadním krokem k dosažení 
udržitelného dopravního 
systému. Je zapotřebí 
vyvíjet a zdokonalovat 

akumulátory a nabíjecí technologie pro 
autobusy a nákladní vozidla. Musíme ale 
dosáhnout toho, aby akumulátory byly 
udržitelnější, houževnatější a levnější než 
dnes. Cena jednoho akumulátoru dnes 
činí 30 až 50 % celkové ceny vozidla. 
V zájmu urychlení vývoje začala Scania 
spolupracovat se společností Northvolt na 
vývoji a praktickém uplatnění technologie 
bateriových článků pro těžká užitková 
vozidla. Společnost Scania investuje do 
tohoto projektu 10 milionů EUR. Kromě se 

na financování projektu podílí Evropská 
investiční banka, která, společně se 
švédskou vládou, schválila poskytnutí 
půjčky ve výši 52 milionů EUR.

V průběhu roku 2018 začne společnost 
Northvolt stavět poblíž Skellefteå 
v severním Švédsku největší evropskou 
továrnu na akumulátory. Obě společnosti 
dohromady sestaví tým expertů a budou 
spolupracovat ve výzkumném zařízení 
Northvolt Labs ve švédském Västerås na 
vývoji a komercializaci výroby bateriových 
článků optimalizovaných pro pohon 
užitkových vozidel.

Tyto společnosti také uzavřely smlouvu 
o budoucím nákupu bateriových článků.

„Chceme zákazníkům ulehčit volbu 

udržitelných dopravních řešení. 
Elektrifikace bude hrát klíčovou roli při 
přechodu na dopravní systémy bez fosilních 
paliv. Nicméně současná technologie 
bateriových článků potřebuje zdokonalit, 
aby a těžká nákladní vozidla a autobusy 
splňovaly požadavky zákazníků. Věříme, 
že díky spolupráci se společností Northvolt 
dosáhneme výrazného posunu vpřed,“ říká 
prezident a CEO společnosti Scania Henrik 
Henriksson.

Důležitá součást budoucích produktů
Claes Erixon, vedoucí oddělení výzkumu 

a vývoje společnosti Scania říká, že toto 
partnerství představuje pro společnost 
Scania příležitost zapojit se do prudkého 

Společnost Scania se zapojila do stavby největší 
evropské továrny na výrobu akumulátorů a do výzkumu 
v zařízení pro vývoj akumulátorových technologií. Těmito 
aktivitami zvyšuje svoje ambice na poli elektrifikace.

Nová továrna, 
která 
nastartuje 
proces 
elektrifikace
[ Text: Andrew Montgomery, Per-Ola Knutas Photo: Dan Boman, Northvolt ]

Elektrifikace 
sehraje klíčovou 

roli v přechodu na 
dopravní systémy bez 
fosilních paliv.”
Henrik Henriksson,  
prezident a CEO společnosti Scania
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 Ve druhé polovině roku 2018 
začne společnost Northvolt 

stavět poblíž města Skellefteå 
v severním Švédsku  

největší evropskou továrnu  
na výrobu akumulátorů. 

technologického rozvoje v oblasti baterií. 
„Elektrifikace je důležitou součástí 
našich budoucích produktů a baterie jsou 
samozřejmě tím nejdůležitějším prvkem 
elektrifikace,“ říká.

Výroba bateriových článků je energeticky 
náročná. Švédsko zajišťuje spolehlivý přísun 
úsporné zelené energie, a proto je vhodnou 
zemí pro udržitelnou velkovýrobu baterií. 
Továrna společnosti Northvolt má za cíl 
vyrábět vysoce kvalitní „zelené baterie“ 
příští generace s minimální uhlíkovou 
stopou a s těmi nejvyššími ambicemi, pokud 
jde o recyklovatelnost. 

„Partnerství se společností Norrthvolt 
dobře zapadá do vize a strategie společnosti 
Scania, která se snaží jít v čele změn 

 S akumulátory příští generace 
by elektrifikace mohla nabrat  
na otáčkách.

směřujících k udržitelnějším dopravním 
systémům. Tyto akumulátory budou 
velmi důležitou součástí našeho vývoje 
jak v otázce elektrifikace, tak částečně 
i v oblasti naší vlastní transformace,“ říká 
Henrik Henriksson. 

www.scania.com 19

[  I N OVAC E ]



Hybridní nákladní 
vozidlo s tichým 
provozem 
Osmnáctitunové rozvážkové 
nákladní vozidlo značky Scania 
ujede čistě na elektrický pohon až 
dva kilometry. Jízda v elektrickém 
režimu je určená především pro 
městskou rozvážku v oblastech, 
kde je třeba omezit hluk nebo 
výfukové plyny. Toto vozidlo 
dostalo německé ocenění  
Green Truck Future Innovation.

Hybridní elektrický tahač  
Švédské pražírny kávy Löfbergs využívají hybridní nákladní 
elektromobily značky Scania. Na jedno nabití, které trvá 10 minut, 
ujede toto vozidlo dva kilometry, což snižuje náklady na palivo 
o 18 % a umožňuje to tichý provoz. Kombinace elektrického 
pohonu a HVO paliv snižuje emise uhlíku o více než 90 % ve 
srovnání s běžným dieselovým motorem.

Hybridní městský autobus
Představení hybridní řady autobusů 
Citywide v roce 2015 bylo dalším krokem 
společnosti Scania směrem k uhlíkově 
neutrálním dopravním řešením. 
Kombinace hybridní elektrické jednotky 
se spalovacím motorem na bionaftu vede 
ke snížení emisí CO2 až o 85 %.

Městské elektrobusy s akumulátory 
Ve spolupráci s veřejnými orgány, 
s dodavatelem elektřiny Jämtkraft 
a s autobusovým dopravcem Nettbuss 
zahájila společnost Scania první 
zkoušky provozu elektrických autobusů 
s akumulátory ve městě Östersund 
v severním Švédsku. Dvě nové nabíjecí 
stanice budou dobíjet šest autobusů na 

hlavní autobusové lince dlouhé 14 kilometrů. Nabití akumulátoru 
trvá 10 minut. Autobusy pojedou každých 15 minut a dohromady 
projedou trasu stokrát za den.

Hybrid pro meziměstskou přepravu
Hybridní vozidlo Scania Interlink Low Decker pokrývá všechny 
možné potřeby spojené s příměstskou a meziměstskou 
dopravou. Tento elektrifikovaný autobus je primárně určený 
pro přepravu v rámci předměstí a z předměstí do centra, která 
mu umožňuje plně využít energetický a ekonomický potenciál 
hybridizace.

Elektrifikovaná řešení  
jsou stále žádanější

Scania pracuje na několika projektech, které pomáhají zvýšit využití elektrifikace
technologie v městské a dálkové dopravě. Několik produktů již existuje na trhu, tady a teď. 

Všechny hybridní vozy značky Scania jsou certifikovány Euro 6.

[ Text: Per-Ola Knutas ]

První elektrická 
silnice na světě 
Na první elektrické silnici světa, 
která leží poblíž švédského města 
Gävle, jezdí od června 2016 dvě 
elektricky poháněná vozidla 
značky Scania. Je to vůbec 
poprvé v historii, kdy nákladní 
vozidla využívají technologie 
sběračů za běžného dálničního 
provozu. Společnosti Scania 
a Siemens plánují podobný projekt 
v Německu.

Elektřina z vodíku vyrobeného 
solárními články
Ve spolupráci se společností Asko, 
největším velkoobchodem 
s potravinami v Norsku, začne 
Scania koncem roku 2018 testovat 
nákladní vozidla s elektrickým 
hnacím ústrojím, které získává 
elektřinu z vodíku v palivových 
článcích na vozidlech. Vodík se bude 
vyrábět na místě pomocí solárních panelů.

Tady  
a teď

Projekty  
ve fázi  

testování  
nebo vývoje
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XT TEST & DRIVE 2018
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Z
ákazníci si mohli vyzkoušet 
odolná vozidla značky Scania 
v reálných situacích. Série 
testovacích jízd byla zahájena 
v lomu Kalcit u Brna, kde si 

zájemci na zkušebním okruhu nejprve nechali 
auto plně naložit štěrkem a přes různorodý 
terén ho dovézt na drtičku. Po trase nebyla 
nouze o bahnité, kamenité nebo prašné úseky. 
Tedy dokonalá kopie prostředí, ve kterém se 
budou Scanie XT běžně pohybovat. 

Následoval přesun do Berouna. Lom Kosov 
pro změnu nabídl také reálné prostředí, 
ve kterém se převáží materiál, ale navíc 

Podobně jako v roce 2017 i letos si Scania připravila pro své zákazníky akci TEST & DRIVE. 
Tentokrát hrála hlavní roli řada XT, která prokázala, že je opravdu stvořena do náročných podmínek. 

Scania XT
– svořena pro těžkou práci

se naskytla zákazníkům možnost svézt 
se v prostředí chráněnné krajinné oblasti 
Českého krasu. 

Poté na Scanie XT čekal vůbec nejdelší 
přejezd do 640 kilometrů vzdáleného 
Spišského Podhradí. Historická lokalita také 
nabídla možnost jízd v aktivním kamenolomu. 
Na relativně malém prostoru se podařilo 
vytvořit jedinečný mix různých prostředí, 
povrchů a i zde tak bylo možné prověřit 
plně naložená vozidla v mnoha skutečných 
situacích. 

Čtvrtá zastávka byla na Slovakiaringu. 
V dějišti loňského TEST & DRIVE si mnoho 

[  r ep o rtá ž ]

zákazníků opět mohlo ověřit, že Scania patří 
k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu 
k dispozici. Aby si mohli o schopnostech řady 
XT udělat co možná nejlepší obrázek, byly 
připraveny 2 speciální stanoviště a terénní 
okruhy. 

Každá z akcí nabídla nejen různé prostředí, 
ale také podmínky. Zatímco v Brně během 
prvních testovacích jízd dokonce sněžilo, na 
Slovensku pro změnu panovalo téměř letní 
počasí. Všechna vozidla Scania XT, která byla 
na akci TEST & DRIVE k dispozici, vše zvládla 
bez jediného servisního zásahu. 

I kvůli dlouhým přesunům byla mnohdy 
vozidla v provozu až 24 hodin denně. Díky 
spolehlivosti řady XT a obětavosti desítky 
instruktorů mohlo testovacích jízd absolvovat 
více než 5 stovek zákazníků. •
Videa z akcí v České republice a na Slovensku



Automatizované 
konvoje – krok 
za krokem

Konvoje budou s rostoucí mírou automatizace vozidel a systémů tvořit do budoucna základ 
udržitelného dopravního systému. Vývoj směrem k tomuto typu dopravy už postupně probíhá.

[ Text: Per-Ola Knutas, Foto: Tobias Ohls, Ilustrace: Kjell Thorsson ]

S
rozvojem propojení 
a pokročilých pomocných 
systémů nabírá technologie 
jízdy v konvojích na 
obrátkách. Přispívá k tomu 

také zájem ze strany mezinárodních 
organizací, jako je Evropská unie. V některých 
zemích se také připravují zákony, které 
umožní zkoušet vozidla s různým stupněm 
autonomie v běžném silničním provozu.

Gunnar Tornmalm, vedoucí oddělení 
předvývoje, automatizace a výzkumu a vývoje 
ve společnosti Scania říká: „Přínos technologie 
jízdy v konvojích pro provozovatele jsme 
nejdřív viděli hlavně v úspoře paliva. Diskuse 
se dnes ale posunula směrem úvahám, 
jaké výhody může tato technologie přinést 
v širším ohledu a jak může přispět k vytvoření 
udržitelného dopravního systému.“ Rychlý 
vývoj propojení, sensorů a digitalizace 

v dopravě umožňují nejen propojit vozidla 
navzájem do konvojů, ale také propojit je 
s digitalizovanou infrastrukturou.

Gunnar Tornmalm dodává: „To nám 
umožní zvýšit plynulost dopravního provozu 
a celkovou efektivitu dopravního systému. 
Díky propojení budou moct vozidla jezdit 
v těsných formacích, aniž by byla ohrožena 
bezpečnost provozu, což umožní efektivněji 
využívat dálniční infrastrukturu, protože 
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kompaktní útvary vozidel zaberou na silnici 
méně místa.“

Autonomní vozidla následují vůdce
Očekáváme, že vývoj jízdy v konvojích 

proběhne ve čtyřech fázích. V první fázi 
bude vozidla jezdit v těsných formacích na 
základě vzájemné spolupráce řidičů. Ve druhé, 
třetí a čtvrté fázi bude mít stále vyšší podíl 
na ovládání vozidel propojené systémy, ve 
kterých bude hlavní roli hrát vedoucí vozidlo. 
Řidiči ostatních vozidlech budou plnit pasivní 
úlohu (třetí fáze), nebo budou vozidla plně 
automatizovaná (čtvrtá fáze). 

„Provádíme výzkum na všech těchto 
úrovních a spolupracujeme na různých 
zkušebních projektech se zákazníky i se 
státními organizacemi.“

Jednou z oblastí, na kterou se dnes v rámci 
výzkumu ve společnosti Scania zaměřujeme, 
je vývoj softwaru, který umožní nákladním 
vozidlům jedoucím v konvojích optimální 
spolupráci a který bude komunikovat také 

Automatizované 
konvoje umožní zvýšení 
plynulosti dopravního 
provozu a celkovou 
efektivitu dopravního 
systému.”
Gunnar Tornmalm, vedoucí oddělení 
předvývoje, automatizace a výzkumu  
a vývoje ve společnosti Scania

Čtyři fáze přechodu 
k automatizovaným 
konvojům 
První fáze – manuální řízení
Řidič v každém vozidle
Rozestup: cca 40 metrů

Druhá fáze – propojená vozidla
Řidič v každém vozidle
Vozidla jsou bezdrátově propojena mezi 
sebou a napojena na systémy kontroly 
spolujízdy
Synchronizované brzdění
Rozestup: cca 20 metrů

Třetí fáze – poloautonomní jízda
První řidič vede konvoj, ostatní mohou 
odpočívat nebo spát
Vozidla jsou bezdrátově propojena mezi 
sebou a napojena na systémy kontroly 
spolujízdy
Synchronizované brzdění
Rozestup: cca 10 metrů

Čtvrtá fáze – autonomní jízda
První řidič vede konvoj, ostatní vozidla 
jsou autonomní
Vozidla jsou bezdrátově propojena mezi 
sebou a napojena na systémy kontroly 
spolujízdy
Synchronizované brzdění
Rozestup: cca 10 metrů

Přínosy – zvýšení plynulosti dopravního 
provozu, zvýšení celkové účinnosti

            Video ke zhlédnutí 
bit.ly/platooningsteps

s budoucími systémy dopravní infrastruktury, 
včetně silničního značení, informací o počasí 
a o aktuální dopravní situaci.

„Chceme například zajistit, že když začne 
brzdit první vozidlo, začnou automaticky 
a souběžně brzdit také další vozidla a že celý 
tento proces proběhne kontrolovaně a způso-
bem, který nepovede k plýtvání energií a tudíž 
nebude znamenat zvýšení spotřeby paliva.“

Kariérní příležitost pro řidiče
V některých zemích a regionech se na vyšší 

stupeň automatizace v dopravě pohlíží jako na 
způsob, jak se vyrovnat s nedostatkem řidičů. 
Automatizace může také zvýšit prestiž této 
profese, protože nové technologie budou klást 
nové nároky na dovednosti řidičů. Gunnar 
Tornmalm říká: „Řidičům se tím také otevírají 
příležitosti převzít kvalifikovanější úlohy, 
například úlohu řidiče konvojů. Je možné, že 
počet řidičů na 100 vozidel se sníží. Poptávka 
po dopravě bude ale stále narůstat, takže 
celkově bude stále potřeba více řidičů.“. •
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http://bit.ly/platooningsteps


Scania opět 
získala ocenění 
Green Truck
Scania R 500 získala letošní 
Green Truck Award s velkým 
náskokem. Vítězem tohoto 
německého testu se stává 
nákladní automobil s nejnižší 
spotřebou paliva. Na tom, 
že Scania získala prestižní 
ocenění podruhé za sebou, 
má zásluhu modernizovaný 
šestiválcový motor o objemu 
13 litrů. Nízká spotřeba, 
nejvyšší průměrná rychlost 
a nižší emise C02, pomáhají 
dopravcům udržet nízké 
náklady na provoz a také šetří 
životní prostředí.

Podrobnější informace 
poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication 
Coordinator CZ & SK
Telefon +420 602 344 874

viktor.tamayo@scania.cz 
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P
ři průměrné spotřebě 24,92 l 
na 100 km a průměrné 
rychlosti 79,91 km / h na 
350 km dlouhé zkušební dráze 
porazila Scania druhého 

v pořadí o propastných 0,4 litru na každých 
100 km. Když tuto hodnotu převedeme na 
typický roční nájezd nákladního vozidla - 
150 000 km, činí tento rozdíl až 600 litrů ročně. 

Za poslední čtyři roky získala společnost 
Scania ocenění ve stovkách odborných testů. 
Scania také v mnoha evropských zemích 
stanovila řadu nových rekordů ve spotřebě 
paliva v porovnávacích testech nezávislých 
novinářů.

“Ocenění Green Truck je jedinečným 
srovnávacím testem, neboť se soustředí na to,  

co je pro naše zákazníky nejdůležitější 
z hlediska nákladů a udržitelnosti,” říká 
Wolfgang Buschan, produktový ředitel 
dálkové přepravy společnosti Scania Trucks. 
“Fakt, že jsme v letošním roce opět získali tuto 
cenu, je nesmírně lichotivý.”

“Green Truck Award” udělují dva přední 
německé časopisy “VerkehrsRundschau” 
a “Trucker”. Všichni účastníci testu mají 
celkovou hmotnost soupravy 40 tun a trasa 
vede po veřejných komunikacích mezi 
Mnichovem a Norimberkem. Spotřeba paliva 
a průměrná rychlost jsou přísně kontrolovány 
a potenciální rozdíly v počasí a vlivem 
provozu jsou vyloučeny. Nízká spotřeba 
pohonných hmot nejen šetří náklady, ale také 
odpovídá energetické účinnosti, sníženým 
emisím CO2 a zvýšené udržitelnosti. 

Scania je díky nízké spotřebě, spolehlivosti 
a šetrnosti k životnímu prostředí oblíbená 
nejen u majitelů firem, ale také samotných 
řidičů. I pro ně pak v České republice a na 
Slovensku spouštíme soutěž: SCANIA 
CO2NTROL CUP 2018, kde svou roli hraje 
také spotřeba paliva. 

Více informací a přihlášky naleznete na 
všech pobočkách společnosti Scania a také  
na adrese: www.scaniacontrolcup.cz. •

ODPOVĚZ 
A VYHRAJ
stačí dvě kliknutí

Splnila návštěva servisu Scania tvé očekávání? 
Nebo je naopak něco, co bychom mohli zlepšit?   

Na tvém názoru záleží! Stačí dvě kliknutí v SMS, která po návštěvě servisu dorazí 
na tvůj mobilní telefon. 
Nezáleží na tom, jestli bude tvá odpověď pozitivní nebo negativní. Každý měsíc odměníme 
jednoho vylosovaného atraktivní cenou z oficiální kolekce Scania.

Pro aktuální ceny sleduj 
náš Facebook, Instagram 
nebo se zeptej servisního 
poradce Scania! 

Ocenění Green Truck



ODPOVĚZ 
A VYHRAJ
stačí dvě kliknutí

Splnila návštěva servisu Scania tvé očekávání? 
Nebo je naopak něco, co bychom mohli zlepšit?   

Na tvém názoru záleží! Stačí dvě kliknutí v SMS, která po návštěvě servisu dorazí 
na tvůj mobilní telefon. 
Nezáleží na tom, jestli bude tvá odpověď pozitivní nebo negativní. Každý měsíc odměníme 
jednoho vylosovaného atraktivní cenou z oficiální kolekce Scania.

Pro aktuální ceny sleduj 
náš Facebook, Instagram 
nebo se zeptej servisního 
poradce Scania! 

SMS soutěž
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SCANIA 
POMÁHÁ CHRÁNIT 
PRAŽSKÝ HRAD 

[  T I S KOVÁ ZPR ÁVA ]

Dominik kardinál Duka požehnal hasičské Scanii a její posádce z útvaru ochrany 
Pražského hradu. Jedná se již o druhý vůz švédského výrobce, který pomáhá chránit 
dominantu hlavního města České republiky a její okolí.  

Scania pomáhá chránit Pražský hrad 
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T
radiční akt požehnání se 
uskutečnil před Domem 
nejvyššího lovčího na 
Jízdárenském dvoře, jenž je 
sídlem Hasičského útvaru 

ochrany Pražského hradu. Dominantu 
hlavního města České republiky a nejbližší 
okolí tak bude chránit už druhé vozidlo 
značky Scania. „Oceňujeme kvalitu 
společnosti Scania, která zaručuje 
dlouhodobý a bezproblémový provoz, stejně 
jako vynikající služby přesně přizpůsobené 
našim potřebám,“ vyjmenovává důvody 
pořízení Scanie plk. Mgr. Jan Schreiner 
z HÚPO.

Sám kardinál Duka, který požehnal Scanii 
i celé její posádce, si pak nový hasičský vůz 
důkladně prohlédl a dokonce usedl za jeho 
volant. 

Speciál je postaven na podvozku P480 
přesně na míru Pražskému hradu a dostane 
se tak přes úzké brány až například na třetí 
nádvoří ke Svatojiřskému klášteru. I proto má 
podvozek světlou výšku jen 200 mm. Přesto 
se lze díky vzduchovému podvozku dostat 

až na 350 mm a zdolat tak snáze obrubníky 
či jiné překážky. Vzduchové odpružení také 
přispívá k většímu komfortu jízdy a chrání 
před vibracemi techniku.  

V kabině vozidla je mimo jiné 
termokamera pro zjišťování ohnisek 
požáru, detekční přístroje na chemické 
nebo radioaktivní látky nebo například 
defibrilátor a dýchací přístroje. V nástavbě 
se pak ukrývají vysokotlaké řezací a hasicí 
zařízení Cobra, elektrické agregáty nebo 
bateriové vyprošťovací nůžky.  
Cisterna pojme 4 000 litrů vody, což stačí na 
uhašení hořícího automobilu. 

Kromě úkolů vedoucích k zajištění 
bezpečnosti Pražského hradu vykonává 
jednotka běžnou hasičskou zásahovou 
činnost ve vlastním zásahovém obvodu, 
zahrnujícím území Hradčan, Malé Strany, 
Dejvic, Bubenče, Lysolají, Sedlce a Suchdola.

Nad tento standardní rámec plní hlavní 
úkoly v oblastech protichemické ochrany, 
ochrany památek a kulturního dědictví. •



Velikostí patří k těm menším, ale servis Scania v Jihlavě aktuálně dosahuje velkých výsledků. 
Mechanici z Vysočiny se nejprve v dovednostní a znalostní soutěži pracovníků servisů  
Scania „TopTeam“ stali těmi nejlepšími v ČR a v evropském finále v italském Trentu pak obsadili 
fantastické 3. místo. 

Video z evropského finále soutěže 
TOP TEAM v italském Trentu
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Servis  
Jihlava 
– ten 
nejlepší

[  ROZH OVO R ]

N
a tomto výsledku má lví podíl 
Michal Šilhavý. V jihlavském 
servisu Scania pracuje už 14 let 
a pod jeho vedením servis 
funguje již devátým rokem. 

Co se ti vybaví, když se řekne Trento 
2018? 

Když slyším TopTeam Trento 2018, tak 
narovinu i za kluky musím říct, že to byla 
skvělá zkušenost. Poznali jsme kvality 
ostatních soupeřů a jsem rád, že jsme tam 
nebyli jen do počtu. 

Jak nyní s odstupem hodnotíš  
3. místo?

Určitě můžu říct, že je to velký úspěch, 
kterého jsme dosáhli navzdory velikosti 
našeho servisu. Samozřejmě, při vyhlašování 
na nás bylo vidět zklamání, protože k tomu, 
abychom reprezentovali Českou republiku 
a celý region CER na světovém finále ve 
Švédsku, chybělo jedno jediné místo.  
Ale nakonec jsme museli sportovně uznat, 

Scania Jihlava - zázrak z Vysočiny
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V našem národním finále 
jsme před léty začali čtvrtým 
místem, pak přišlo třetí, druhé 
a nyní jsme se stali nejlepším 
týmem v České republice.”

  Michal Šilhavý - vedoucí servisu Scania v Jihlavě

že rozdíl na druhou Itálii činil 20 bodů, což 
je docela dost a Italové společně s vítěznými 
Rakušany postoupili zcela zaslouženě. 

Už jsi zmínil velký úspěch malého 
servisu. Stojíš za ním ovšem ty. Jaký 
je tvůj klíč k úspěchu? 

V první řadě bych rád poděkoval klukům, 
protože je to jejich práce. Musím říct, že mám 
na kolegy velké štěstí.  Po celých 9 let jsem si je 
do jihlavského servisu vybíral sám. Celou tu 
dobu jsem se s nimi snažil pracovat a někam 
je posunout. A to se projevilo nejen na našich 
pracovních výsledcích, ale také v soutěžích 
mechaniků a pracovníků servisů Scania 
TopTeam. V našem národním finále jsme 
před léty začali čtvrtým místem, pak přišlo 
třetí, druhé a nyní jsme se stali nejlepším 

týmem v České republice. Těchto výsledků 
bychom ovšem nedosáhli, kdyby ta snaha 
šla jen z jedné strany. Je to o naší perfektní 
spolupráci. Vzájemně si totiž dokážeme 
vyhovět. Když já něco potřebuji, kluci mi 
pomůžou a na to samé se pak oni mohou 
spolehnout i z mé strany. Takže bych řekl, 
že za naším úspěchem stojí ochota udělat 
kompromis a vzájemná důvěra. 

Je v dnešní době náročné sehnat 
kvalitního mechanika?  

Ano, je to velmi obtížné a sám jsem to 
v posledních dnech poznal na vlastí kůži. 
Jeden člen z mého týmu, velmi kvalitní 
a zkušený mechanik Karel Valenta, přestoupil 
k importérovi. A takového člověka nahradit, 
to je práce klidně i na 5 let. Musí totiž získat 
osobní zkušenosti a projít potřebná školení. 

Myslím si, že teď budu muset vynaložit velké 
úsilí, abych za Karla sehnal náhradu. 

Jak hledáš nové posily do svého 
týmu? 

Kolegy, které zde mám, jsem vybíral na 
základě doporučení stávajících mechaniků 
nebo podle osobní zkušenosti z předchozího 
zaměstnání. Znovu se vrátím k té důvěře. 
Důležité je, že já mohu důvěřovat jim a oni 
pak mně. Vím, že by mne nikdy nenechali na 
holičkách a totéž mohou čekat i oni. 

Ostatní kolegové mi často říkají, že mám 
štěstí na stabilní kolektiv. Já jim pak v nadsázce 
odpovídám, že je to tím, protože v Jihlavě 
„jedeme na houbičkách“. Pořád jsme totiž 
pozitivně naladění a málo kdy se stane, že 
člověk je natolik naštvaný, že to přenáší na 
zákazníka. •

[  ROZH OVO R ]



P 
ierre, máte nějaký 
typicky český 
příběh na úvod?  

Řeknu vám něco, co mi přijde 
úsměvné. Za komunismu zde 

byly mražené tresky, v nichž bylo jen 60 
% treska a 40 % vody. Svojí kočce bych to 
nedal. Když jsem začínal dovážet ryby do 
ČR, slyšel jsem jen: „Ne, treska ne!” Všichni si 
pamatovali tu špatnou mraženou tresku, měli 
ji za něco podřadného. Trvalo patnáct let, než 
lidé překonali odpor a dovozy tresky začaly 
růst. 

Proč jste si vybrali pro svůj hub právě 
Prahu?

Pro Francouze je střed Evropy Paříž. 
To ale není pravda. Skutečným středem 
Evropy je Praha., protože má ideální 
vzdálenost od všech moří. Když potřebujete 
jet z Dánska, trvá to kamionem 14 hodin. 
Když jedete z Benátek, od Jaderského moře, 
kde je mnoho ryb, trvá to 12 hodin. Pokud 
jedete z Paříže, zabere to okolo 16 hodin. 
Ze Zadaru, kde je hodně farem s produkcí 
mořského vlka a pražmy, jsou tu ryby za 
14 hodin. Ani v Paříži a Londýně nemají tak 

čerstvé ryby jako my. Je těžké to pochopit 
a uvěřit tomu, ale my zkrátka máme 
nejčerstvější ryby v Evropě. Když chce 
Francouz pražmu ze Zadaru, jede k němu 
dva dny. Hodně lidí, když přijede do Prahy, 
říká, že vy tady nemůžete mít čerstvé ryby. 
Není to pravda, máme super čerstvé ryby. 
Máte rybí objednávku ústřic z Bretaně.  
Za 14 hodin jsou tady. Lidi, co bydlí 
v Lyonu, to mají stejnou rychlostí. Tohle je 
filozofie naší platformy HOPI Fish Hub. 

Co je důležité pro distribuci ryb?
Transport čerstvých a živých ryb (není to 

totéž - pozn. red.) je velmi obtížný a citlivý. 
Ryby jsou jedinečný produkt, u kterých je 
rychlost přepravy nesmírně důležitá. Všechno 
je pod řízenou teplotou. Zvlášť u živých ryb, 
jako jsou ústřice a mušle, je rychlost přepravy 
extrémně důležitá, stejně jako to, aby na sebe 
všechno navazovalo. Také s čerstvými rybami 
musí jít všechno rychle. 

Odkud ryby dovážíte? 
Máme velký sortiment ryb z Itálie, Řecka, 

Chorvatska, Francie, Norska a Dánska, plus 
sladkovodní ryby. To, že jsme uprostřed 

a všude máme stejně daleko, nám umožňuje 
nabízer tak bohaté portfolio. Když jdete 
do Holandska nebo Dánska, zdaleka tam 
nemáte takový výběr jako v Praze. Už jsem 
to říkal, ale Praha je v tomto unikátní. 

Jak funguje Fish Hub? 
V HOPI Fish Hub pracujeme se čtyřiceti až 

padesáti dodavateli, rybími farmáři, rybáři. 
Snažíme se mít vždycky ty nejlepší partnery. 
Losos, pražma, mořský jazyk, treska, 
všechno přichází sem do platformy. Stejně 
tak filety, vykuchané ryby nebo živé ústřice 
v krabici bez vody se scházejí v našem hubu. 
Jednodruhové palety různých zaledovaných 
ryb roztřídíme podle objednávek, doplníme 
zaledování a posíláme je jednotlivým 
zákazníkům tak, aby dostali na jedné paletě 
třeba 10 druhů ryb. Čerstvé ryby mají 
v závislosti na druhu trvanlivost mezi sedmi 
až šestnácti dny. Nejméně mají sardinky, 
protože jsou malé, naopak velký losos 
vydrží čerstvý až šestnáct dní. 

A daří se vám naplnit kamiony?
Ano, děláme obě strany obchodu šťastné. 

Nejprve dodavatele. Proč? Představte si před 

Když Pierre-Manuel Boels, managing partner HOPI CEE Fish 
Hub, začal dovážet před 25 lety ryby do České republiky, říkali 
mu přátelé, že je blázen, že Čechy jsou království vepřového. 
Nyní Scanie v barvách HOPI zásobují čerstvými rybami 
velkoobchody, cash and carry a retailové řetězce po celé 
střední Evropě. A má další plány. Nejen o nich je náš rozhovor. 

Praha  
jako centrum 
obchodu 
s rybami?
[ Text: Luděk Kortus, Foto: HOPI ]

  Pierre-Manuel Boels,  
managing partner HOPI CEE Fish Hub
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Rozhovor -Pierre-Manuel Boels
HOPI CEE Fish Hub



dvaceti lety chlápka z Norska, jak přichází 
do Prahy, aby prodal lososa. Kam má jít? 
Když chceš mít dobrou cenu, musíš mít plný 
kamión. Půlka kamiónu znamená dopravu 
za 12 korun na kilo, celý kamión 6 korun 
na kilo. To je důvod, proč jsou ceny dnes 
lepší a lepší, protože máme plné kamióny. 
Takže dodavatelé jsou happy. K nám od 
nich jezdí kamióny plné jednodruhových 
zásilek a odsud vyjíždějí opět plné kamióny 
již rozdělených zásilek do centrálních 
destinací, jako je Vídeň, Budapešť a další. 
Spokojeni jsou tak i klienti, protože ceny 
jsou nižší a výběr stále větší. Naší prací 
je i vytvářet vztahy s novými dodavateli. 
Praha se stala centrem a dispečinkem pro 
obchod s rybami v Evropě. 

Dochází k nějakému vývoji? 
V HOPI Fish Hub připravujeme nový 

projekt zaměřený na dopravu, skladování 
a distribuci živých mořských živočichů, jako 
jsou humři, mušle a ústřice. Nyní se opakuje 
ten samý příběh, že lidé mi říkají, že jsem 
šílený, když chci mít moře v Jažlovicích. 
Řídím se ale filozofií, že kvalita vždycky 
vítězí. 

Tohle už je mnohem složitější. 
Ano, farmáři se snaží najít systém, jak 

přimět ústřice, aby vydržely déle. Před 
patnácti lety s nimi začali dělat „fitness“. 
V každé ústřici je jeden sval, který měl 
v průměru 5 mm. Když je ústřice ve vodě, 
zůstává otevřená. Postupně ji nechávají půl 
dne nad vodou a půl dne pod vodou, takže 
se zavírá a otevírá, a tím cvičí stisk.  
Po patnácti letech cvičení mají ústřice 3x 
větší sval, takže vydrží déle zavřené, a tím 

i déle živé. Jejich život to prodloužilo z pěti 
na dvanáct dnů, a to díky většímu svalu, 
díky kterému jsou schopné v sobě déle 
držet vodu. To je pro přepravu klíčové, 
protože ústřice se přepravují bez vody 
zabalené v dřevěných krabicích po osmi, 
dvanácti atd. V Paříži znán dodavatele, 
který zásobuje restauraci.  
Ta, když je do osmi dnů neprodá, tak si je 
dodavatel vezme zpátky, dá je do moře a do 
restaurace je dodá zpět čerstvé. Tím pádem 
nedochází ke ztrátám.

A to na přepravu stačí?
Řešili jsme, jak to lze udělat ještě lépe. Jak 

prodloužit dobu expirace? A jak je přemístit? 
Řešením byla přeprava ve slané vodě 
s dostatkem kyslíku. Tím, že jsou korýši ve 
vodě v jejich přirozeném prostředí, nejsou 
během dopravy ve stresu a vydrží déle. Díky 
tomu si můžete vytvořit skladovou zásobu 
beze ztrát. Jakmile je pro klienta vytáhneme 
z vody, tak se musí okamžitě zabalit. Když 
se dováží z Holandska bez vody, přidejte 
o dva dny. Ústřice obecně vydrží jedenáct 
dnů a vongole (druh mušlí) jenom šest. Když 
přijedou ve vodě do Makra, Billy, nebo 
Kauf landu, v ten samý den je mohou mít 
na krámě a mají k dispozici celou expirační 
doba. To přináší celou řadu výhod, ta 
nejdůležitější je super čerstvé zboží pro 
své klienty. Navíc mohou dělat objednávky 
den předem, zatímco dříve to byly tři dny. 
Dodání se tak zkrátilo ze dnů na hodiny. 
Finančně to pro cash and carry nebo 
retailera přináší možnost prodávat o dva 
dny déle, a to je také velká výhoda. 

Popište nám trochu blíže technologii 
vaší nové přepravy.

Základem je mořská voda a kyslík. 
Kontejnery s půdorysem palety mají objem 
800 litrů a jsou napojeny na centrální 
rozvod vzduchu v návěsu. Na farmách na 
humry, kraby a korýše nám je naplní a my 
si je převezeme do Fish Hubu. Živé tvory 
přemístíme ve speciálních přepravkách 
do vivária, což je velký slaný bazén 
s okysličováním. Tím budeme moct držet 
sklad živých ryb se všemi výše uvedenými 
výhodami. 

Máte nějaké další výhledové plány? 
Lidé se často v restauracích ptají, jestli 

jsou krevety čerstvé, nebo mražené. V Česku 
ale neexistuje čerstvá kreveta, stejně jako ve 
Španělsku. 99,9 procent krevet v Evropě jsou 
mražené. 

Skutečně?
Ano a vysvětlím proč. Představte, si 

že je sezóna pro chobotnice. Nejlepší 
chobotnice jsou v Maroku. Ne však celý 
rok, je to sezónní záležitost. Kdybych 
posílal chobotnice na kamiónu, tak to trvá 
4 dny. To nedává smysl. Lepší je proto je 
šokově zamrazit, čímž získáte mnohem 
lepší kvalitu. A u krevet je to úplně stejné. 
Dnes už existují farmy na krevety, které se 
nacházejí ve vnitrozemí. Za pět let si třeba 
budete moci koupit čerstvé krevety v České 
republice. Ano, bude to asi drahé. Ale 
i krevety z Chile, Vietnamu nebo Bangladéši, 
kde se musejí nalovit, zamrazit a dopravit, 
jsou také drahé. Když tady ale budou velké 
farmy na krevety, tak bude cena stejná nebo 
dokonce levnější. A toho chceme dosáhnout.

Společnost HOPI má ve f lotile v Česku, 
na Slovensku a v Maďarsku více jak dvě stě 
tahačů Scania. V barvách HOPI již jezdí 
i nové generace tahačů Scania. Nejčastěji 
se jedná o verze DC 13 – R 410. Všechna 
vozidla splňují normu EURO 6 a jsou 
vybavena moderní telematikou. Spolupráce 
v oblasti telematiky zahájilo HOPI v roce 
2012, přičemž zpětnou vazbou se podílejí 
i na vývoji. •
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Scania R 410 LA4x2MEB Scania R 450 LA4x2MEB

CENA: 55,000 EUR

Chassis: 5411213
Modelový rok: 2015
Proběh: 299211 (km)
Motor: DC13 (306 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF SCR
Objem nádrže: 1400 (l)
Převodovka: GRSO905R, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká CENA: 51,000 EUR

Chassis: 5372606
Modelový rok: 2014
Proběh: 279649 (km)
Motor: DC13 (336 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF SCR
Objem nádrže: 1200 (l)
Převodovka: GRSO905R, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká

Výbava
Přední plášť: 295/60R22.5, Zadní plášť: 295/60R22.5
Retarder, Klimatizace, Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu,

Ostatní

Výbava
Přední plášť: 315/60R22.5, Zadní plášť: 295/60R22.5
Retarder, Klimatizace, Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu,

Ostatní

Scania R 490 LA4x2MNA Scania R 410 LA4x2MEB

CENA: 48,000 EUR

Chassis: 5345753
Modelový rok: 2014
Proběh: 359345 (km)
Motor: DC13 (365 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF EGR/SCR
Objem nádrže: 1000 (l)
Převodovka: GRS905R, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká CENA: 55,000 EUR

Chassis: 5411193
Modelový rok: 2015
Proběh: 323208 (km)
Motor: DC13 (306 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF SCR
Objem nádrže: 1400 (l)
Převodovka: GRSO905R, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká

Výbava
Přední plášť: 295/60R22.5, Zadní plášť: 295/60R22.5
Retarder, Klimatizace, Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu,

Ostatní

Výbava
Přední plášť: 295/60R22.5, Zadní plášť: 295/60R22.5
Retarder, Klimatizace, Nezávislétopení, Uzávěrka diferenciálu,

Ostatní

Scania R 490 LA4x2MNB Scania R 580 LA4x2HLB

CENA: 48,000 EUR

Chassis: 5349661
Modelový rok: 2014
Proběh: 435777 (km)
Motor: DC13 (365 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF EGR/SCR
Objem nádrže: 1000 (l)
Převodovka: GRS905R, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká CENA: 87,000 EUR

Chassis: 5464019
Modelový rok: 2017
Proběh: 30510 (km)
Motor: DC16 (433 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF EGR/SCR
Objem nádrže: 1100 (l)
Převodovka: GRSO905R, manuální
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká

Výbava
Přední plášť: 315/70R22.5, Zadní plášť: 315/70R22.5
Retarder, Klimatizace, Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu,

Ostatní

Výbava
Přední plášť: 385/55R22.5, Zadní plášť: 315/70R22.5
Retarder, Klimatizace, Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu,

Ostatní

Scania R 410 LA4x2MEB Scania R 450 LA4x2MEB

CENA: 42,000 EUR

Chassis: 5350987
Modelový rok: 2014
Proběh: 573344 (km)
Motor: DC13 (306 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF SCR
Objem nádrže: 1200 (l)
Převodovka: GRS905R, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká CENA: 50,000 EUR

Chassis: 5376817
Modelový rok: 2015
Proběh: 379264 (km)
Motor: DC13 (336 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF EGR/SCR
Objem nádrže: 1200 (l)
Převodovka: GRS905R, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká

Výbava
Přední plášť: 315/60R22.5, Zadní plášť: 295/60R22.5
Retarder, Klimatizace, Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu,

Ostatní

Výbava
Přední plášť: 295/60R22.5, Zadní plášť: 295/60R22.5
Retarder, Klimatizace, Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu,

Ostatní

Scania Czech Republic s.r.o., Dealer
Morava
Hájecká 1068/14, 
618 00 Brno
Czech Republic
http://www.scania.cz

Tomas Burian
+420 739 543 531
tomas.burian@scania.cz

Jiří Toman
+420 739 543 571
jiri.toman@scania.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH

[  I Nzerc e ]

Inzerce- Morava
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Scania R 410 LA4x2MLA Scania R 410 LA4x2MLA

CENA: 44,500 EUR

Chassis: 5355443
Modelový rok: 2014
Proběh: 450941 (km)
Motor: DC13 (306 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF SCR
Objem nádrže: 1000 (l)
Převodovka: GRS895R,, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká CENA: 52,000 EUR

Chassis: 5381004
Modelový rok: 2015
Proběh: 356662 (km)
Motor: DC13 (306 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF SCR
Objem nádrže: 1400 (l)
Převodovka: GRS895R, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká

Výbava
Přední plášť: 315/70R22.5, Zadní plášť: 315/70R22.5, Retarder, Klimatizace, 
Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu, Mlhovky, Radio/CD přehrávač,  
Centrální dálkové ovládání, Střešní Spoiler, Dálková světla.

Ostatní
Eco-roll (volnoběžka), tempomat s aktivní předpovědí, zadní náprava odpružena, 
čtyřmi měchy, lednice.

Výbava
Přední plášť: 315/70R22.5, Zadní plášť: 315/70R22.5, Retarder, Klimatizace, 
Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu, Mlhovky, Radio/CD přehrávač,  
Centrální dálkové ovládání, Střešní Spoiler, Dálková světla.

Ostatní
ESP, Eco-roll (volnoběžka), tempomat s aktivní předpovědí, lednice.

Scania R 410 LA4x2MLA Scania R 410 LA4x2MEB

CENA: 57,900 EUR

Chassis: 5416637
Modelový rok: 2016
Proběh: 135400 (km)
Motor: DC13 (306 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF SCR
Objem nádrže: 1400 (l)
Převodovka: GRS895R, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká CENA: 49,000 EUR

Chassis: 5408989
Modelový rok: 2015
Proběh: 308460 (km)
Motor: DC13 (306 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF SCR
Objem nádrže: 1400 (l)
Převodovka: GRSO905R, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká

Výbava
Přední plášť: 315/70R22.5, Zadní plášť: 315/70R22.5, Retarder, Klimatizace, 
Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu, Mlhovky, Radio/CD přehrávač,  
Centrální dálkové ovládání, Střešní Spoiler.

Ostatní
ESP, Eco-roll ( volnoběžka ), adaptivní tempomat, tempomat s aktivní předpovědí, 
signalizace vybočení z jízdního pruhu, imobilizér, vyhřívaná sedačka řidiče, lednice.

Výbava
Přední plášť: 315/60R22.5, Zadní plášť: 295/60R22.5, Retarder, Klimatizace, 
Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu, Mlhovky, Radio/CD přehrávač,  
Centrální dálkové ovládání, Střešní Spoiler, Dálková světla.

Ostatní
ESP (vypínací), Eco-roll (volnoběžka), tempomat s aktivní předpovědí, lednice.

Scania R 410 LA4x2MEB Scania R 410 LA4x2MNA

CENA: 46,000 EUR

Chassis: 5361216
Modelový rok: 2014
Proběh: 383404 (km)
Motor: DC13 (306 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF SCR
Objem nádrže: 1200 (l)
Převodovka: GRSO905R, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká CENA: 47,000 EUR

Chassis: 5359834
Modelový rok: 2014
Proběh: 342676 (km)
Motor: DC13 (306 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF SCR
Objem nádrže: 600 (l)
Převodovka: GRS905R, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká

Výbava
Přední plášť: 315/60R22.5, Zadní plášť: 295/60R22.5, Retarder, Klimatizace, 
Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu, Mlhovky, Radio/CD přehrávač,  
Centrální dálkové ovládání, Střešní Spoiler, Dálková světla.

Ostatní
Eco-roll (volnoběžka), tempomat s aktivní předpovědí, přední pérování 
vzduchové, vyhřívání sedadla řidiče, lednice.

Výbava
Přední plášť: 315/70R22.5, Zadní plášť: 315/70R22.5, Retarder, Klimatizace, 
Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu, Mlhovky, Radio/CD přehrávač,  
Centrální dálkové ovládání, Střešní Spoiler, Dálková světla.

Ostatní
Jednohadicový hydraulický systém, Ecoroll ( volnoběžka ), tempomat s aktivní
předpovědí, zadní náprava odpružena čtyřmi měchy, lednice.

Scania R 410 LA4x2MNA Scania R 410 LA4x2MEB

CENA: 46,000 EUR

Chassis: 5366258
Modelový rok: 2014
Proběh: 342496 (km)
Motor: DC13 (306 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF SCR
Objem nádrže: 600 (l)
Převodovka: GRS895R, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká CENA: 46,000 EUR

Chassis: 5356992
Modelový rok: 2014
Proběh: 363870 (km)
Motor: DC13 (306 kw)
Emisní třída: Euro 6 DPF SCR
Objem nádrže: 1400 (l)
Převodovka: GRSO905R, opticruise
Rozvor: 3700
Kabina: Vysoká

Výbava
Přední plášť: 315/70R22.5, Zadní plášť: 315/70R22.5, Retarder, Klimatizace, 
Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu, Mlhovky, Radio/CD přehrávač, Centrální 
dálkové ovládání, Střešní Spoiler, Dálková světla.

Ostatní
Eco-roll (volnoběžka), tempomat s aktivní předpovědí, zadní náprava odpružena 
čtyřmi měchy.

Výbava
Přední plášť: 315/70R22.5, Zadní plášť: 315/70R22.5, Retarder, Klimatizace, 
Nezávislé topení, Uzávěrka diferenciálu, Mlhovky, Radio/CD přehrávač,  
Centrální dálkové ovládání, Střešní Spoiler, Dálková světla.

Ostatní
Eco-roll ( volnoběžka ), tempomat s aktivní předpovědí, vyhřívaná sedačka řidiče, 
handsfree.

Scania Czech Republic s.r.o., 
Dealer Čechy
Sobínská 186
Chrášťany - 252 19
Czech Republic
http://www.scania.cz

Martin Stoklasa
+420 739 543 515
martin.stoklasa@scania.cz

Miroslav Berka
+420 739 543 642
mirek.berka@scania.cz

aktuální nabídka zde:

Ceny jsou uvedeny bez DPH

[  I NZERC E ]

Inzerce- Čechy
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Použitá vozidla Scania

SCANIA APPROVED
VAŠE BEZPEČNÁ INVESTICE

Domníváte se, že koupě použitého vozidla představuje riziko?

Obáváte se neplánovaných nákladů na opravy a ztráty 
provozuschopnosti?

Koupě vozidla z programu SCANIA APPROVED Vám umožní 
poskytnout Vašim zákazníkům špičkový servis bez zbytečných 
výdajů a starostí.

SCANIA APPROVED - kvAlita bez kompromisů

POUŽITÁ VOZIDLA PŘÍMO OD VÝROBCE
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• Garanci technického stavu
 Všechna vozidla z programu Scania Approved byla 

důkladně zkontrolována a opravena.

• Jasnou a zdokumentovanou servisní historii
 Všechna vozidla z programu Scania Approved byla 

provozována se servisní smlouvou a všechny opravy 
i údržba byly vykonávány pouze v autorizovaných 
servisech Scania.

• Garance počtu najetých kilometrů
 Scania disponuje nevětším počtem “připojených” 

vozidel. U všech vozidel z programu Scania Approved byl 
kilometrový výkon po celou dobu provozu pod kontrolou.

• 12ti měsíční záruku na hnací řetězec
 Na vybraná vozidla z programu Scania Approved může 

být poskytnuta záruka na hnací řetězec

SCANIA APPROVED
použitá vozidla přímo od výrobce

Koupí vozidla z programu Scania Approved získáváte:

Scania Czech Republic s.r.o.
Sobínská 186, 252 19 Chrášťany
Hájecká 14, 618 00 Brno
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Až se rozezní siréna, 
víte, na koho se 
můžete spolehnout


