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Scania nowej generacji we flocie Dalubo  

Pierwsze 3 z 10 zamówionych pojazdów Scania nowej generacji zasiliły flotę firmy 
Dalubo Kędzierscy. To pierwsze tak duże zamówienie złożone w wyniku testów 
pojazdów Scania w ramach programu „Zawsze na czele”.  

Dalubo Kędzierscy to firma transportowa z Mazowsza, posiadająca 20-letnie doświadczenie 
w branży. Przedsiębiorstwo działa na terenie Polski i Europy.  

W maju tego roku kierowcy Dalubo mogli przetestować pojazdy Scania nowej generacji 
biorąc udział w programie „Zawsze na czele”. W wyniku testów właściciel firmy złożył 
zamówienie na 10 ciągników R450 4x2 Scania nowej generacji. Dwa z zamówionych 
pojazdów zostaną zaadaptowane pod wywrotki do przewozu zbóż i pasz na terenie Europy. 
Trzeci ciągnik zostanie wykorzystany pod naczepy typu plandeka. Kolejne 7 pojazdów 
zostanie przekazanych do czerwca przyszłego roku. 

– Analizując wyniki spalania zestawów uzyskane przez naszych kierowców w ramach 
programu „Zawsze na czele” okazało się, że pojazdy Scania pozwalają na uzyskanie 
znacznych oszczędności paliwa. Ma to dla nas duże znaczenie – komentuje Daniel 
Kędzierski, współwłaściciel firmy Dalubo Kędzierscy.  

– Potencjał pojazdów Scania nowej generacji i dedykowanych im usług do tworzenia zysków 
jest ogromny. Cieszymy się, że przekonali się o tym właściciele firmy Dalubo – komentuje 
Jarosław Scendo, przedstawiciel handlowy w Scania Białystok. 

– Niezawodność to jeden z głównych atutów naszej firmy. Dlatego poszukujemy pojazdów, 
które zagwarantują terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo i prawidłowość ich wykonania. 
Dlatego zdecydowaliśmy się na zakup ciągników Scania nowej generacji – dodaje Daniel 
Kędzierski, współwłaściciel firmy Dalubo Kędzierscy.  

O programie 

Scania „Zawsze na czele” to kampania skierowana do klientów, której głównym celem jest 
pokazanie jak duże oszczędności podczas realizowania zadania transportowego mogą 
przynosić rozwiązania Scania, czyli rozbudowane usługi, systemy i pojazdy Scania. 

W ramach „Zawsze na czele” firma transportowa otrzymuje do dyspozycji zestaw drogowy  
z wykwalifikowanym trenerem ekonomicznej jazdy, który wspiera kierowcę przez dwa 
tygodnie. Pierwszy tydzień to jazda trenera Scania w pojeździe z kierowcą firmy. W drugim 
tygodniu w ramach coachingu kierowca może utrwalić zdobytą wiedzę i wdrożyć  
ją do codziennej pracy. Przynosi to efekt w postaci niższych kosztów związanych  
z eksploatacją pojazdu. 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: http://zawszenaczele.pl/. 

*** 

SCANIA W POLSCE  

Scania Polska S.A. jest generalnym dystrybutorem i przedstawicielem Scania CV AB, światowego lidera w obszarze 

kompleksowych rozwiązań transportowych. W Polsce sieć Scania tworzą: 11 dilerów i 38 autoryzowanych serwisów oraz 

własne centrum szkoleniowe. Scania Polska S.A oferuje szeroki wachlarz usług dodatkowych, m.in. zarządzanie flotą, szkolenia 

kierowców w Szkole Jazdy Scania, umowy obsługowo-naprawcze, 24h serwis drogowy Scania Assistance, wynajem 

krótkoterminowy i długoterminowy oraz usługi leasingowe Scania Finance Polska. Pozycja Scania na polskim rynku i rozwinięta 

sieć serwisów stanowią gwarancję dostępu do rozwiązań transportowych na najwyższym poziomie. W ofercie Scania w Polsce 

dostępne są również pojazdy ciężarowe zasilane LNG, co przyczynia się do rozwoju zrównoważonych systemów 

transportowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.pl.   

 

http://www.scania.pl/
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SCANIA NA ŚWIECIE 

Scania jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań transportowych. Przedstawiciele Scania, wspólnie ze swoimi partnerami 

biznesowymi i klientami, wyznaczają kierunek zmian w obszarze bardziej zrównoważonego systemu transportowego. W 2016 r. 

w Scania dostarczono klientom 73 100 pojazdów ciężarowych, 8 300 autobusów oraz 7 800 silników przemysłowych  

i morskich. Wartość sprzedaży wyniosła wówczas 104 mld koron szwedzkich, z czego 20 proc. tworzyły usługi. Scania powstała 

w 1891 r., a obecnie działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 46 000 pracowników. Działania badawcze i rozwojowe firmy 

skoncentrowane są w Szwecji oraz w oddziałach w Brazylii i w Indiach. Produkcja obywa się w Europie, Ameryce Łacińskiej  

i w Azji, z regionalnymi centrami produkcji w Afryce i Eurazji. Scania jest częścią koncernu Volkswagen Truck & Bus GmbH. 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.com.   
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