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Scanialta uusia ratkaisuja kestäviin kaupunkikuljetuksiin
•

•
•
•

Uuden kuorma-autosukupolven myötä Scania jatkaa ”tässä ja nyt” filosofiansa toteuttamista esittelemällä kestäviä ratkaisuja
kaupunkiympäristöissä käytettäviin jakelu, jäte-, palo- ja
pelastusajoneuvoihin
Tehokkaat kaasumoottorit monenlaisiin sovelluksiin
Uusi 7 litran moottorivalikoima vähentää polttoaineenkulutusta ja
parantaa hyötykuormaa
Laajennettuun ohjaamovalikoimaan kuuluvat uusi L-sarja, matala
kaupunkiohjaamo ja uusi CrewCab-miehistöohjaamo, jonka
turvallisuutta on parannettu merkittävästi.

Scania on nyt siirtymässä uuden kuorma-autosukupolven kolmanteen
julkistusvaiheeseen Euroopan markkinoilla. Painopisteinä ovat nyt kuljetukset,
joita suoritetaan kaupungeissa ja taajamissa, niiden läheisyydessä ja niiden
välillä. Näihin kuljetuksiin kuuluvat jakelu- ja jätekuljetukset, sekä palo- ja
pelastustoimen kuljetukset. Sujuva ja turvallinen liikkuminen kaupunkialueilla
on ratkaisevaa, jotta nykyaikaiset kaupungit voivat toimia tehokkaasti, olla
houkuttelevia ja taata kestävän kehityksen.
”Kestävän kehityksen edelläkävijänä lähdemme siitä, että asiakkaiden on voitava
vastata taajamien haasteisiin, kuten ruuhkiin, turvallisuusvaatimuksiin sekä
ympäristöä ja kokonaistaloudellisuutta koskeviin huolenaiheisiin. Samalla meidän
tulee tarjota houkuttelevat työolosuhteet kuljettajalle”, toteaa Alexander Vlaskamp,
Senior Vice President Scania Trucks. ”Tuodessamme markkinoille jälleen uusia
tuotteita ja palveluja, voimme tarjota jokaiselle asiakkaallemme yksilöllisempiä,
kestävämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja kuin muut valmistajat.”

Scanian uuden kuorma-autosukupolven kolmannessa suuressa julkistusvaiheessa Euroopan
markkinoilla keskitytään ajoneuvosovelluksiin, joita käytetään erityisesti kaupungeissa ja
kaupunkialueilla. Uusien moottorien, uusien ohjaamojen ja lisävaihtoehtojen ansiosta Scania
vahvistaa johtoasemaansa kestävissä ratkaisuissa.

Kestävät ja tehokkaat kaupunkikuljetusratkaisut kattavat niin tavarajakelun ja
jätteenkeräyksen kuin edistyneet logistiikkajärjestelmätkin. Taajamat, joissa asuu
paljon ihmisiä pienellä alueella, ovat etäisyyksien kannalta edullisia, mutta haasteena
on, että monien tienkäyttäjien on mahduttava sujuvasti samaan tilaan.
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Scania jatkaa tiennäyttäjänä ratkaisuilla, jotka ovat joka suhteessa kestäviä, ja
vastaavat luonnollisesti kaupunkiliikenteen tyypillisiin haasteisiin, kuten
taloudellisuuteen, meluun, ympäristönäkökohtiin ja ruuhkiin. Uudella kuormaautovalikoimallaan Scania laajentaa tarjontaansa taajamien kuljetustehtäviin
merkittävästi.
”Scania on tehnyt strategisen päätöksen lisätä uusia palveluja ja erittäin monipuolisia
tuotteita sekä moottori- että ohjaamopuolelle”, Vlaskamp kertoo. ”Kuljetusyritysten ja
kuljetuspalvelujen käyttäjien mahdollisuus yksilöllisten ja kestävän kehityksen
ratkaisujen suunnitteluun yhdessä Scanian kanssa nousee uudelle tasolle,
kuljetustehtävästä tai ratkaistavista haasteista riippumatta. Kestävä kehitys on
keskeinen kysymys kaupungeille kaikkialla maailmassa.”
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Scania on maailman johtavia kuljetusratkaisujen tarjoajia. Viemme yhdessä kumppaneidemme ja
asiakkaidemme kanssa kuljetustoimintaa kestävämpään suuntaan. Vuonna 2016 toimitimme
asiakkaillemme 73 100 kuorma-autoa, 8 300 linja-autoa sekä 7 800 teollisuus- ja merimoottoria.
Nettomyynti oli n. 104 mrd. SEK (n. 10 mrd. EUR), josta palvelumyynnin osuus oli n. 20 prosenttia.
Vuonna 1891 perustetulla ja yli 100 maassa toimivalla Scanialla on n. 46 000 työntekijää. Tutkimus- ja
tuotekehitystoiminta on keskitetty Ruotsiin; sitä harjoitetaan myös Brasiliassa ja Intiassa. Tuotanto
tapahtuu Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa; Afrikassa, Aasiassa ja Euraasiassa on
myös alueellisia tuotantokeskuksia. Scania kuuluu Volkswagen Truck & Bus GmbH -konserniin.
Lisätietoja saat osoitteesta www.scania.com.

Scania
Corporate Relations
SE-151 87 Södertälje,
Ruotsi

Puhelin +46 8 553 810 00
www.scania.com

