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Pojazdy Scania z silnikiem 7-litrowym w Kompanii 
Dystrybucyjnej 
 

Dziesięć podwozi Scania P 280 z nowymi 7-litrowymi silnikami dołączyło  
do floty Kompanii Dystrybucyjnej.   
 
Pojazdy zostały dopasowane do zadań, w których będą wykorzystywane, czyli 
dystrybucji towarów spożywczych. Wykorzystywane w pojazdach nowe, 7-litrowe 
silniki Scania doskonale sprawdzają się w zastosowaniach miejskich. To jednostki 
o niskiej masie, niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu paliwa.  
 
– Nowe 7-litrowe silniki Scania to najmniejsze jednostki napędowych stosowane 
w pojazdach ciężarowych naszej firmy, zarówno pod względem pojemności 
skokowej, jak i gabarytów. Nowe silniki Scania zapewniają osiągi cenione przez 
klientów wykonujących zadania w środowisku miejskim, gdzie niska masa własna 
pojazdu ma duże znaczenie. Jest to atrakcyjne rozwiązanie również biorąc pod 
uwagę możliwe oszczędności paliwa dochodzące do 10 proc. – komentuje Paweł 
Paluch, dyrektor ds. marketingu i komunikacji Scania Polska S.A.   
 
Pojazdy Scania nowej generacji są dostępne z czterema różnymi rodzinami silników 
Euro 6, osiągającymi od 220 do 730 KM, przystosowanymi do różnych rodzajów 
paliw alternatywnych. 
 
Zabudowę podwozi wykonała firma WESOB Sp. z o.o.  
 
– W firmie WESOB przykładamy dużą wagę do dbałości o detale. Każdorazowo 
wsłuchujemy się w potrzeby klienta – tak było również w przypadku tego zlecenia. 
Dzięki dokładnemu zbadaniu potrzeb Kompanii Dystrybucyjnej, zaproponowaliśmy 
solidne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb tego klienta  
– komentuje Piotr Mertens, dyrektor ds. techniczno-handlowych, WESOB Sp.  
z o.o.  
 
Niezawodność, bezpieczeństwo i ekonomika dostaw 
 
Nowe pojazdy we flocie Kompanii Dystrybucyjnej są odpowiedzią na potrzebę 
rozwiązania transportowego, które zapewnia niezawodność, maksymalną ekonomikę 
załadunku ciężkiego towaru (napoje), tj. tonaż vs objętość zabudowy oraz wysoki 
komfort pracy kierowców. Dlatego też pojazdy zostały bogato wyposażone m.in.  
w windę i elektryczne wózki do załadunku, posiadają automatyczne skrzynie biegów, 
3-osobowe kabiny załogowe z powiększoną przestrzenią dla kierowcy, który 
dodatkowo ma do dyspozycji kamery cofania i zestaw do nawigacji. Trwałość 
procesu dostaw gwarantuje kontrakt serwisowo-naprawczy.  
 
Kompania Dystrybucyjna to grupa zrzeszająca firmy TEDI, MAG i TANO, która od 
30-tu lat zapewnia sprawną dystrybucję na rynku artykułów spożywczych. Jej główną 
ideą jest to, aby dostawy były zawsze na czas, a obsługa klientów na jak najwyższym 
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poziomie. Realizując ten cel Kompania Dystrybucyjna rozbudowuje własną bazę 
logistyczną, w skład której wchodzą zarówno samochody ciężarowe, jak i mniejsze 
auta dostawcze. 
 
Pierwsze pojazdy Scania trafią do Olsztyna i Gdańska, do MAG Dystrybucja – firmy 
z 25-letnią tradycją i doświadczeniem na rynku sprzedażowym. Do głównych 
obszarów działalności przedsiębiorstwa należy sprzedaż i dystrybucja towarów 
wiodących producentów z branży sokowej, wodnej i alkoholowej. Firma realizuje 
kontrakty handlowe jako dystrybutor ogólnopolski, rozwija też sprzedaż eksportową.  
 
 

*** 
 

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 TRATON AG. Więcej informacji 

jest dostępnych na stronie: www.scania.com.    
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