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Silniki Scania w agregatach FOGO  

Firma FOGO stała się  wiodącym producentem agregatów 
prądotwórczych w Polsce po zakupie setek silników Scania w ciągu 
ostatnich dwóch lat .  
 
Siedziba firmy FOGO znajduje się w małej wiosce Wilkowice w zachodniej Polsce,  
w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem. Przedsiębiorstwo powstało  
w 2002 roku, po tym, jak jego właściciel Tomasz Błaszak został zainspirowany 
powszechnymi obawami związanymi z tzw. „pluskwą milenijną” z 2000 roku.  
 
– Zdałem sobie wtedy sprawę, że jesteśmy społeczeństwem, które nie może istnieć 
bez elektryczności. Nasz pomysł polegał nie tylko na sprzedaży generatorów prądu, 
ale także na ich produkcji – komentuje Tomasz Błaszak, właściciel firmy FOGO. 
 
Od tego czasu w firmie FOGO, której nazwa pochodzi od pierwszych liter wyrazów 
angielskiego zwrotu „focused on generators only”, opracowano szeroką gamę 
generatorów prądu. Od 2006 roku FOGO dostarcza swoje produkty firmom 
międzynarodowym, koncentrując się na Rosji, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Czechach, 
Zachodniej i Południowej Afryce. FOGO jest też obecnie wiodącym producentem 
generatorów prądu w Polsce. 
 
Współpraca ze Scania  
 
W 2015 roku przedstawiciele FOGO rozpoczęli współpracę ze Scania. Chcieli oni  
w ten sposób utrzymać pozycję FOGO, jako wiodącego producenta agregatów 
prądotwórczych, a także zapewnić swoim klientom najlepszą obsługę posprzedażną. 
 
Na początku zakupiono 28 sztuk 13- i 16-litrowych silników Scania do testów. Rok 
później przedstawiciele FOGO nabyli ponad 200 silników z całej gamy silników 
Scania. Podobne wielkości dostaw miały miejsce w 2017 roku. 
 
Silniki Scania są cenione w FOGO ze względu na swoją solidną budowę, 
niezawodność, wydajność oraz niskie zużycie paliwa. Kolejną zaletą jest bardzo 
dobrze rozwinięta sieć obsługi posprzedażnej Scania. Serwis Scania znajduje się 
zaledwie 10 minut jazdy od siedziby FOGO. Dużym plusem jest również dostępność 
części zamiennych i sprawna pomoc techniczna. 
 
Silniki Scania zastosowane w produktach FOGO zostały ostatnio dostarczone do 
odległych zakątków kuli ziemskiej. Jeden z generatorów FOGO jest obecnie 
wykorzystywany przez klienta w Pointe-Noire, drugim co do wielkości mieście  
w Republice Konga (znanym również jako Kongo-Brazzaville). Pointe-Noire jest 
miastem portowym i ośrodkiem przemysłu naftowego położonym na wybrzeżu 
Atlantyku, zaś sam generator jest wykorzystywany na platformie wiertniczej  
na otwartym morzu. 
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Agregat prądotwórczy FOGO wyposażony w silnik Scania dostarczono też firmie  
Energoprom, rosyjskiemu partnerowi FOGO zajmującemu się dystrybucją. 
 
Nowe zakłady produkcyjne 
 
– FOGO mocno promuje markę Scania na rynku rosyjskim. Nasz partner 
Energoprom zainstalował jednostkę z silnikiem Scania na polach naftowych  
i gazowych. Energoprom ma duże doświadczenie w instalacji generatorów prądu  
w ekstremalnych warunkach i utrzymuje zapasy części silnikowych Scania, co oprócz 
sieci dystrybutorów oznacza, że firma może szybko dotrzeć do odległych lokalizacji  
i pomóc rozwiązać problemy techniczne – komentuje Krzysztof Włodarczyk, 
dyrektor ds. rozwoju FOGO. 
 
– Scania Polska bardzo szybko reaguje na wszystkie zapytania dotyczące części, 
mamy też doskonały kontakt z centrum serwisowym. Wszelkie problemy  
są rozwiązywane szybko i profesjonalnie – dodaje Krzysztof Włodarczyk. 
 
Właściciele FOGO mają ambitne plany rozwoju. W przyszłym roku zostaną 
otworzone nowe zakłady produkcyjne, które pozwolą na ponad dwukrotne 
zwiększenie mocy produkcyjnych firmy. Współpraca ze Scania jest przez nich 
postrzegana jako element strategii wzrostu FOGO. 

*** 

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 2017 r.  

w Scania dostarczono klientom 82 500 pojazdów ciężarowych, 8 300 autobusów oraz 8 500 silników przemysłowych i morskich. Wartość 

sprzedaży wyniosła wówczas  niemal 120 mld koron szwedzkich, z czego 20 proc. tworzyły usługi. Scania powstała w 1891 r., a obecnie 

działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 49 300 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, Azji i Eurazji. Scania jest częścią koncernu Volkswagen Truck & Bus GmbH, który wkrótce przekształci się w TRATON AG. 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.com.   
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