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Kabiny Scania w ćwiczeniach służb ratowniczych  

 
Kiedy w wypadku bierze udział pojazd  do ciężkiego transportu ,  
na akcje posyła się najbardziej doświadczony zespół ratowniczy. 
Od 2010 roku Straż Pożarna z Ålesund w Norwegii  szkoli swoje 
brygady w zakresie usuwania skutków wypadków  z udziałem 
pojazdów  do ciężkiego transportu.  Przez ostatnie pół roku  kursanci 
trenowali z wykorzystaniem prototypów  kabin Scania.   
 
– Wszystko zaczęło się w 2010 roku kiedy czworo z nas, należących do Straży 
Pożarnej w Ålesund, pojechało na szkolenie do Szwecji. Szkolenie dotyczyło 
ratownictwa w zdarzeniach z udziałem pojazdów do ciężkiego transportu  
– komentuje Geir Egil Haug, strażak ze Straży Pożarnej  w Ålesund. 
 
Geir Egil Haug jest koordynatorem szkolenia z ratownictwa w zdarzeniach  
z udziałem pojazdów do ciężkiego transportu w Straży Pożarnej z Å lesund. Pełni też 
kluczową funkcję w kontaktach z krajowym zespołem treningowym dedykowanym  
do działań ratowniczych w zdarzeniach z udziałem pojazdów do ciężkiego 
transportu. 
 
– Poznaliśmy wtedy Jimmy’iego Säfströma z Heavy Rescue Sweden, który jest 
światową ikoną w tej dziedzinie. Nauczyliśmy się, jak należy pracować z kompletnymi 
kabinami i na co zwrócić uwagę w trakcie szkoleń. Uwolnienie ofiary wypadku  
z kabiny jest bardzo trudne i wymaga umiejętności, doświadczenia i odpowiednich 
narzędzi. Wszystko zależy od wcześniejszego przygotowania, ponieważ zadania,  
z jakimi musimy się mierzyć są bardzo różne – dodaje Geir Egil Haug.  
 
– Dotychczas zdobycie kabin, na których moglibyśmy ćwiczyć było dużym 
wyzwaniem. Ciężko było je dostać i często musieliśmy korzystać z samej obudowy 
kabiny, bez wnętrza i wyposażenia – mówi Geir Egil Haug. 
 
Obecnie Straż Pożarna w Å lesund zyskała dostęp do prototypów kabin Scania: 
kompletnego rozwiązania do szkoleń zastępów straży pożarnej w Norwegii. 
 
– Nie chodzi tylko o usuwanie skutków wypadków z udziałem pojazdów do ciężkiego 
transportu i o wyzwania z tym związane, ale także o wyposażenie jakie jest 
potrzebne do przeprowadzenia akcji ratunkowej, najefektywniej, jak to możliwe  
– wyjaśnia Geir Egil Haug. 
 
Nie tylko Scania oferuje wsparcie w ramach krajowych szkoleń z ratownictwa  
w zdarzeniach z udziałem ciężkich pojazdów w Norwegii. Geir Egil Haug, który 
pracował dla Enger Transport w Å lesund opowiada, że firma z własnej inicjatywy 
podjęła się zapewnienia transportu kabin z siedziby Scania w Södertä lje w Szwecji 
do Å lesund. Ponadto okręg Sunnmøre, gdzie Å lesund jest usytuowane, posiada 
własną firmę paliwową, Bunkers Oil, która dostarczyła paliwo do tego transportu.  
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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 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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