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Scania XT na Lubelszczyźnie 

Pierwsza Scania XT wydana w Polsce, to wywrotka tylnozsypowa 
8x4 z zabudową KH Kipper. Pojazd będzie wykorzystywany  
w kopalni piasku Ryszarda Kamińskiego, klienta dilera Scania  
w Lublinie.  Pojazdy Scania XT tworzą nową jakość rozwiązań 
dopasowanych do indywidualnych potrzeb najbardziej 
wymagających klientów z branży budowlanej i leśnej.  
 
Kopalnia piasku Ryszarda Kamińskiego i specjalizuje się w eksploatacji piasku 
bezpośrednio ze złoża. We flocie firmy znajdują się cztery pojazdy Scania  
w konfiguracji 8x4 oraz jeden 8x6. Nowa Scania XT została wyposażona w wygodną 
i funkcjonalną kabinę G oraz silnik 450 KM. Przedsiębiorstwo korzysta  
z długoterminowych kontraktów serwisowych. 
 
– Dostarczam produkt, który ma duże znaczenie w branży budowlanej, będąc 
ważnym elementem  powstającej inwestycji. Dlatego utrzymanie ruchu i wykonanie 
każdej dostawy o czasie jest dla mnie i dla moich klientów bardzo istotne. Wybrałem 
pojazd Scania XT, ponieważ zależy mi na rozwiązaniach, które gwarantują 
niezawodność i terminowość dostaw, a przy tym są ekonomiczne – komentuje 
Ryszard Kamiński, właściciel kopalni piasku. 
 
– Scania XT to pojazd ciężarowy, któremu można zaufać nawet w najbardziej 
wymagającym środowisku pracy. Jest perfekcyjne przystosowany do 
najtrudniejszych wyzwań i wymagań klientów, którzy oczekują rozwiązań, na których 
zawsze mogą polegać – komentuje Paweł Stefaniszyn, kierownik sprzedaży 
Scania Lublin.  
 
Scania dla branży budowlanej 
 
Pojazdy Scania XT miały swoją światową premierę na początku września tego roku. 
Są dostępne ze wszystkimi typami kabin P, G, R i S, niezależnie od rodzaju silnika  
i mogą być napędzane każdą z jednostek dostępnych dla pojazdów nowej generacji, 
w tym najnowszymi 9-litrowymi oraz 16-litrowymi silnikami V8. Trzon oferty stanowią 
13-litrowe silniki wprowadzone w 2016 r., które występują w 3 wariantach mocy  
i wyróżniają się bardzo niskim zużyciem paliwa. Najbardziej charakterystycznym 
elementem wyposażenia Scania XT jest wytrzymały zderzak, wysunięty przed kabinę 
o 150 mm. 

*** 

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

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

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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