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Scania z Konfiguratora u pierwszej firmy z Polski 

Pierwszy pojazd Scania nowej generacji zaprojektowany przy 
pomocy Konfiguratora pojazdów Scania trafił do swojego polskiego 
właściciela . Nowa Scania R410 zasiliła flotę  firmy AGRO-MASZ, 
klienta serwisu Scania Częstochowa .  
 
Konfigurator pojazdów ciężarowych Scania, to narzędzie dostępne online, 
pozwalające na stworzenie własnego pojazdu Scania nowej generacji. Konfigurator 
zawiera szeroką gamę konfiguracji, ponad 100 000 opcji wyboru i jest dostępny  
w języku polskim. 
 
AGRO-MASZ to przedsiębiorstwo założone w 2006 roku, zajmujące się produkcją 
wysokiej jakości maszyn rolniczych. Scania R410 została zaprojektowana przez 
Krystiana Nowaka, 16-letniego syna właściciela firmy. 
 
– Zamówiliśmy naszą Scania R410 przez internet. Od początku wiedzieliśmy na 
czym nam zależy – na pojeździe idealnie dopasowanym do konkretnych zadań 
transportowych. Dlatego zaprojektowanie odpowiedniego pojazdu, nie było trudne, 
tym bardziej, że Konfigurator jest bardzo intuicyjny – komentuje Krystian Nowak z 
firmy AGRO-MASZ. 
 
– Konfigurator pojazdów ciężarowych Scania to bardzo wygodne narzędzie zarówno 
dla klientów, jak i dla sił sprzedaży. Pozwala na zbudowanie pojazdu bez 
wychodzenia z biura. Dzięki niemu, klient może porównać różne wersje stworzonych 
przez siebie pojazdów, a następnie omówić je z handlowcem Scania. Tak właśnie 
było w przypadku współpracy z AGRO-MASZ – komentuje Mateusz Płonka, 
przedstawiciel handlowy Scania Gliwice. 
 
Po zaprojektowaniu w Konfiguratorze Scania, użytkownik może zapisać swoje 
pojazdy w wirtualnym garażu oraz wysłać swoje zgłoszenie bezpośrednio do 
przedstawiciela handlowego Scania w celu uzyskania oferty. Po zalogowaniu, każdy 
z zapisanych wcześniej pojazdów może być w dowolnym momencie odtworzony i 
stanowić podstawę do kolejnych modyfikacji.  
 
Konfigurator pojazdów ciężarowych Scania jest dostępny na stronie internetowej: 
www.scania.pl. 
 
Film o pojeździe: https://youtu.be/gYTTtzxQTtk.  
 

*** 

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 

http://www.scania.pl/
https://youtu.be/gYTTtzxQTtk
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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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