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Scania wspiera ochronę przeciwpożarową na greckich wyspach  

Nowe wozy strażackie Scania P 490 6×6  trafią do firmy Fraport 
Greece. Pojazdy będą wykorzystywane na  zarządzanych przez firmę  
lotniskach. 
 
Fraport Greece, firma zarządzająca 14 regionalnymi portami lotniczymi w Grecji, 
złożyła zamówienie na dziesięć nowych wozów strażackich Scania z nadwoziem 
Rosenbauer. Inwestycja istotnie poprawi stan ochrony przeciwpożarowej lotnisk  
w regionie. 
 
Wozy gaśnicze i ratownicze zostaną dostarczone na lotniska na wyspach Korfu, 
Kefalinia, Kos, Mykonos, Mitylena, Rodos, Samos, Santoryn i Zakintos oraz na 
lotnisko w Salonikach. Łącznie porty te obsługują rocznie ponad 20 milionów 
pasażerów. 
 
Najwyższe standardy bezpieczeństwa 
 
Wóz strażacki Scania P 490 6×6 jest wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 
7 tys. litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 860 litrów. 
Wydajność autopompy wynosi 6 tys. litrów na minutę pod ciśnieniem 10 barów. 
 
Warunki dostawy obejmują również szkolenie oraz nowe środki ochrony 
indywidualnej. 
 
– Dzięki dodatkowym, nowoczesnym wozom pożarniczym realizujemy swoje 
zobowiązanie do przestrzegania najwyższych istniejących standardów  
na 14 zarządzanych przez nas lotniskach, zarówno w odniesieniu do pasażerów, jak 
i naszych pracowników – podkreśla Alexander Zinell, dyrektor generalny Fraport 
Greece. 

*** 

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.    

http://www.scania.pl/
http://www.scania.com/


  

  
 

   

  
 

 

 

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

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

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

2 (2) 

 

Scania Polska S.A.   Tel. +48 22 3560 100 Paweł Paluch tel. (022) 3560 277 

Stara Wieś, Al. Katowicka 316 Fax +48 22 3560 101 Monika Bladowska  tel. (022) 3560 218 

05-830 Nadarzyn  

 


