
  

 

 

   

  
 

 

 

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

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

PRESS INFO 

 

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

17 października 2019 
 

Busworld 2019 

Dłuższy czas działania autobusów Scania 

Sukces programu dynamicznych planów obsługowych, dedykowanych do 
pojazdów ciężarowych, wprowadzonych w 2016 r. przez Scania, stał się 
inspiracją do opracowania takiego samego programu dla autobusów nowej 
generacji. Eksploatacja każdego autobusu przebiega inaczej, każdy pojazd 
generuje również niepowtarzalne dane w czasie rzeczywistym. Parametry 
eksploatacyjne, takie jak zużycie paliwa, przebieg czy prędkość, umożliwiają 
firmie Scania opracowanie optymalnego planu czynności kontrolnych  
i serwisowych. 
 
Scania nieustannie monitoruje dane eksploatacyjne pojazdu, co pozwala bardzo 
dokładnie określić termin przeprowadzenia konkretnych czynności kontrolnych  
i serwisowych. Dynamiczne plany obsługowe pozwalają na połączenie różnych usług 
i prewencyjnych czynności kontrolnych mających na celu wydłużenie okresu 
eksploatacji i rentowności pojazdu. Umożliwia to zminimalizowanie nieplanowanych 
wizyt w serwisie pomiędzy przeglądami, co również ułatwia pracę zespołów 
odpowiedzialnych za planowanie przewozów. 
 
Program dynamicznych planów obsługowych Scania składa się z modułów i podlega 
nieustannej aktualizacji na podstawie danych eksploatacyjnych uzyskanych z 
pojazdu. To rozwiązanie zapewnia maksymalną wydajność przy minimalnej liczbie 
przerw w codziennej pracy. Usługa ta opiera się na flocie połączonych z siecią 
pojazdów monitorowanych przez system Scania Fleet Management. Prace 
serwisowe są przeprowadzane w sieci 1200 serwisów Scania. Liczba aktywnych 
umów w ramach programu dynamicznych planów obsługowych na całym świecie 
wynosi niemal 100 tys. Korzystając z doświadczeń tego programu, Scania oferuje 
nowy program obsługi serwisowej autobusów.  
 
 – Zwiększenie dostępności eksploatacyjnej autobusów, zmniejszenie liczby wizyt w 
serwisach czy możliwość ograniczenia liczby zapasowych autobusów przełożą się na 
korzyści dla operatorów autobusów – komentuje Karolina Wennerblom, dyrektor 
ds. zarządzania produktami i przedsprzedaży, Scania Buses and Coaches. 
 

*** 
 

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 

http://www.scania.pl/
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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 TRATON AG. Więcej informacji 

jest dostępnych na stronie: www.scania.com.    
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