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Scania rozwija gamę pojazdów nowej generacji 

Największa w historii premiera nowych produktów i usług Scania wchodzi  
w kolejną fazę. Na rynkach europejskich wprowadzone zostają pojazdy Scania 
nowej generacji przeznaczone dla budownictwa. Premierę nowej gamy 
zainicjowała prezentacja pojazdów do przewozów długodystansowych, 
przeprowadzona jesienią 2016 r. w Paryżu. Kolejne nowości będą pojawiać się 
do 2019 r. na wszystkich rynkach, na których działa firma. 

 

 
 
– Osobom niezwiązanym z branżą z pewnością trudno sobie wyobrazić, jak 
skomplikowaną operacją było wprowadzenie na rynek nowości dla firmy takiej, jak 
Scania, prowadzącej sprzedaż i produkcję na całym świecie. Szybkość i kolejność 
premier na poszczególnych rynkach zależy w dużej mierze od tempa reorganizacji 
produkcji, ale przede wszystkim opiera się na szkoleniach handlowców. Oferujemy 
bowiem wyjątkowe rozwiązania, które są dopasowane do każdego klienta z osobna  
– komentuje Stefan Lindblom, odpowiedzialny za premierę pojazdów i usług 
nowej generacji. 

Wrześniowa premiera dla mediów i europejskich klientów Scania z branży 
budowlanej, to nie wszystko. Proces wprowadzania pojazdów nowej generacji 
zakończy się w 2019 r., gdy będą dostępne na wszystkich rynkach Scania.  

– Oferujemy znacznie więcej niż tylko nową generację pojazdów. Wyznaczamy nowy 
standard, jako lider w dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań transportowych. 
Dzięki cyfryzacji możemy bardziej efektywnie wychodzić naprzeciw potrzebom 
klienta, przyczyniać się do optymalizacji jego zysku i wspólnie budować przyszłość 
transportu niezależnego od paliw kopalnych – wyjaśnia Lindblom. 

Europejska premiera pojazdów nowej generacji została podzielona na trzy etapy, 
przypisane do różnych segmentów. Po pojazdach długodystansowych  
i budowalnych, na rynek wprowadzone zostaną pojazdy miejskie. W przyszłym roku 
nowości pojawią się w Ameryce Łacińskiej oraz równolegle w Azji, Afryce i na Bliskim 
Wschodzie.  

– Wprowadzamy najnowocześniejsze na świecie rozwiązania dla transportu 
drogowego dla klientów z przeszło 100 krajów świata. Jest to możliwe dzięki 
znacznym inwestycjom, przekraczającym 1 mld SEK i zwiększającym potencjał marki 
Scania w globalnej perspektywie – mówi Lindblom. 
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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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