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Pojazdy Scania nowej generacji w kolejnej odsłonie: 

Scania dla budownictwa 

 Scania XT to flagowy pojazd w bogatej ofercie Scania dla 
branży budow lanej. 

 Kabiny dzienne i sypialne R, G i P są dostępne w  kilku 
wariantach wysokości dachu .  

 Ramy, zawieszenie i osie zostały przygotowane   
do najtrudniejszych warunków jazdy .  

 Scania Opticruise z pedałem sprzęgła .  

 Elektryczny hamulec ręczny –  nowoczesne rozwiązanie . 

 Oferta Scania obejmuje rozwiązania dopasowane do 
indywidualnych potrzeb , zwiększające dyspozycyjność  
i zysk przewoźników w wymagającym segmencie 
budowlanym.  

 
Gama pojazdów Scania nowej generacji, cieszących się dużym 
uznaniem rynku zostaje rozbudowana o pojazdy i usługi 
przeznaczone dla budownictwa. Nowy model Scania XT został 
zaprojektowany, aby sprostać  najtrudniejszym zadaniom, 
wymagającym najwyższej dyspozycyjności, wydajności  
i wytrzymałości.  
 
– Scania XT wyróżnia się przede wszystkim bardzo wytrzymałym czołem pojazdu. Wraz  

z premierą nowej gamy dajemy jasny sygnał, że w naszej ofercie znajdują się znakomite 
rozwiązania, które wzmocnią pozycję Scania w budownictwie. Około 3 lat temu 
rozpoczęliśmy ofensywę na europejskim rynku pojazdów budowlanych, dzięki której 
stopniowo wypracowaliśmy pozycję silnego gracza w tej branży – komentuje Anders 
Lampinen odpowiedzialny za pojazdy budowlane w Scania Trucks. 

Wprowadzana właśnie gama produktów i usług Scania została skrojona na miarę potrzeb 
klientów z branży budowlanej – jednej z najbardziej wymagających i zmagającej się  
z wąskim marginesem zysku.  

Pojazdy Scania nowej generacji miały swoją premierę jesienią 2016 r. W pierwszym etapie 
wprowadzono pojazdy przeznaczone do ruchu długodystansowego, odpowiadające  
na potrzeby 11 typów tego rodzaju przewozów. W ramach trwającego właśnie drugiego 
etapu, użytkownicy otrzymują pojazdy zdolne sprostać różnorodnym wyzwaniom stawianym 
przez branżę budowlaną. Otrzymują do dyspozycji model Scania XT oraz kabiny P, G i R  
w wersji dziennej, resory piórowe i wózki tylne z dwiema osiami napędzanymi.  

– Nowa generacja wzbudza olbrzymie zainteresowanie i została znakomicie przyjęta  
na rynku. Klienci z branży budowlanej wyczekiwali szczególnie na nowe kabiny dzienne, 
większy wybór silników i cenione przez nich konfiguracje napędu 6x4 i 8x4. Naszą przewagą 
w Scania jest to, że zawsze dbamy o bliską współpracę z klientami, przykładając dużą wagę 
do zdolności osiągania przez nich zrównoważonego zysku – dodaje Lampinen. 
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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.   

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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