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50 pojazdów na 50-lecie Scania V8 
 

Limitowana edycja pojazdów w specjalnym, jubileuszowym oklejeniu jest 
dostępna dla klientów Scania w Polsce, którzy zdecydują się w 2019 r. na 
zakup pojazdu z silnikiem V8. Kampania jest związana z obchodami rocznicy 
50-lecia istnienia silników V8. 
 
– Legendarny silnik Scania V8 zadebiutował na rynku w 1969 r. i od razu 
zrewolucjonizował transport międzynarodowy w Europie. Na początku największe 
wrażenie robiły jego doskonałe osiągi. Następnie użytkownicy docenili jego trwałość  
i niezawodność. Nasi klienci mogą cieszyć się przyśpieszeniem, mocą i jakością  
V8 już od pół wieku. Pragniemy uczcić tę okazję oferując im możliwość skorzystania 
z unikalnego oklejenia – komentuje Paweł Paluch, dyrektor ds. marketingu  
i komunikacji Scania Polska S.A.   
 
Silnik V8 zdobył mocną pozycję na rynku także dlatego, że przy wysokiej mocy 
wyróżniał się niskim spalaniem. Dzięki tym cechom stanowił niezwykle wydajne 
źródło napędu, a każdą kolejną generację klienci przyjmowali z dużym entuzjazmem.  
 
– Dzieje się tak do dziś. W wielu zastosowaniach silnik V8 jest niezastąpiony. Nie 
tylko jeśli chodzi o pojazdy do transportu ładunków ponadgabarytowych, ale również 
o napęd maszyn, łodzi i generatorów prądu. W silniku V8 pasja i emocje spotykają 
się z logiką i precyzją działania – dodaje Paweł Paluch. 
 
V8 nowej generacji 
 
Nowa generacja silników V8 Euro 6 została wprowadzona do oferty Scania w 2017 r. 
Silniki są obecnie dostępne w wersjach o mocy 520, 580, 650 i 730 KM.  
 
Silniki Scania V8 zapewniają korzystny całkowity koszt użytkowania, ponieważ 
zostały zaprojektowane z myślą o niskim zużyciu paliwa  i łatwej obsłudze, 
zwiększającej dyspozycyjność. Nowe jednostki napędowe mają również nowoczesny 
wygląd, odpowiadający w pełni pojazdom Scania nowej generacji.  
 
Silniki Scania V8 nowej generacji wpisują się w trend zrównoważonych rozwiązań 
transportowych poprzez wykorzystywanie dłuższych, cięższych pojazdów  
o obniżonym wskaźniku emisji CO2 na tonę. Ponadto silnik Scania V8 może być 
zasilany HVO. 
 
Obchody jubileuszu 50-lecia silnika Scania V8 na świece będą trwać przez cały  
2019 r.  

*** 
 

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 
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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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