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Wznowienie produkcji i sprzedaży silników Scania V8  

W Scania rozpoczął się proces realizacji  oczekujących zamówień  na 
silniki pojazdów  ciężarowych oraz silniki przemysłowe i okrętowe . 
Zaległości powstały po wstrzymaniu dostaw i zamówień w wyn iku 
długiego strajku u jednego z głównych dostawców odlewów.  
 
– Były to prawdopodobnie najpoważniejsze zakłócenia, jakie dotknęły naszą firmę od 
wielu dziesięcioleci, pod względem przerwy w dostawach. Serdecznie dziękuję 
naszym klientom za ogromną cierpliwość i zrozumienie, jakie okazali w tej trudnej 
sytuacji. Robimy teraz wszystko, co w naszej mocy, aby przywrócić normalną 
sytuację i możliwie jak najszybciej zapewnić dostępność pojazdów ciężarowych  
i silników V8 dla klientów na całym świecie – podkreślił Alexander Vlaskamp, 
starszy wiceprezes i szef Scania Trucks. 
 
W Scania zadbano o zabezpieczenie niewielkich, lecz stałych dostaw bloków 
silnikowych, w oparciu o które w Södertälje w Szwecji produkuje się silniki V8. 
Konsekwencją tak poważnych zakłóceń w produkcji są wszelkiego rodzaju wyzwania 
logistyczne. Minie jednak trochę czasu, nim zrealizowane zostaną wszystkie 
oczekujące zamówienia Scania. 
 
– Potrzebujemy jeszcze kilku tygodni, by zyskać pewność co do całościowego 
obrazu sytuacji i zwiększyć produkcję. Ale zaczynamy już teraz. Będziemy stopniowo 
przyśpieszać. Naszym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
harmonogramu dostaw w ciągu najbliższych kilku miesięcy dla zamówień 
oczekujących. Nowe zamówienia będziemy przyjmować sukcesywnie. Cały ten 
problem pojawił się dokładnie wtedy, gdy byliśmy bardzo zajęci produkcją nowych 
jednostek V8. Pozostaje mi jedynie wyrazić nasz żal, że w efekcie sytuacja  
ta dotknęła lojalnych klientów Scania  – komentuje Alexander Vlaskamp. 
 
Zakłady produkujące silniki V8 dla pojazdów Scania nowej generacji oraz dla 
zastosowań przemysłowych i morskich znajdują się w Södertälje. Asortyment 
silników do pojazdów ciężarowych składa się z czterech wersji mocy: od 520 KM  
do 730 KM, a dla silników okrętowych – do ponad 1150 KM. Pierwszy silnik Scania  
o mocy 350 KM V8 wprowadzono na rynek w 1969 roku. W przyszłym roku ten 
legendarny silnik będzie świętował swoje 50. urodziny. 
 

*** 

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.  

http://www.scania.pl/
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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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