
  

 

 

   

  
 

 

 

Scania Polska S.A. 
Al. Katowicka 316 
05-830 Nadarzyn, Stara Wieś 
Polska 

Telefon +48 22 356 01 00 
www.scania.pl 

INFORMACJA PRASOWA 

 
 

Facebook.com/ScaniaPL 
Instagram.com/ScaniaPL 
Youtube.com/ScaniaPolska 
 

23 kwietnia 2018 
 

Scania po raz kolejny z nagrodą „Green Truck”  
Scania R500 to pojazd wyróżniony w tym roku nagrodą „Green 
Truck” . Jury przyznało najwyższe noty Scania w zakresie niskiego 
zużycia paliwa. Europejscy przewoźnicy cenią niskie spalanie, 
wysoką prędkość przejazdową oraz redukcję emisji CO2 , jakie 
zapewnia Scania.  
 
Przy przeciętnym spalaniu 24,92 l/100 km i średniej prędkości 79,91 km/h podczas 
jazdy na dystansie 350 km po trasie testowej, różnica między pojazdem Scania, a 
drugim w kolejności rywalem wyniosła znaczące 0,4 l/100 km. Przekładając to na 
roczny dystans 150 000 km, jaki pokonuje typowy zestaw w transporcie 
dalekobieżnym różnica dochodzi do 600 litrów rocznie.  
 
W ciągu minionych 4 lat pojazdy i rozwiązania Scania zostały docenione licznymi 
nagrodami w setkach testów prasowych. Pobiły one również wiele europejskich 
rekordów w niskim spalaniu, uczestnicząc w testach porównawczych 
przeprowadzanych przez niezależnych dziennikarzy branżowych.  
 
– Nagroda „Green Truck” to wyjątkowe wyróżnienie. Potwierdza atuty Scania, które 
mają znaczenie dla naszych klientów: od niskich kosztów i zrównoważonego rozwoju 
poczynając. Fakt, że w tym roku po raz drugi z rzędu zdobyliśmy tę nagrodę jest dla 
nas powodem do dumy – komentuje Wolfgang Buschan, dyrektor rozwiązań 
długodystansowych Scania Trucks.  
 
Nagroda „Green Truck” jest przyznawana przez redakcje dwóch czołowych, 
niemieckich czasopism branżowych: „VerkehrsRundschau” i „Trucker”. Pojazdy 
biorące udział w próbie mają masę całkowitą 40 t i poruszają się po drogach 
publicznych pomiędzy Monachium i Norymbergą. Zużycie paliwa i średnia prędkość 
pojazdów w tym czasie są ściśle kontrolowane. Niskie zużycie paliwa nie tylko 
przyczynia się do ograniczenia kosztów, ale także oznacza wyższą wydajność 
energetyczną, niższą emisję CO2 oraz transport bardziej przyjazny dla środowiska.  
 

*** 

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 39 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 

http://www.scania.pl/
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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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