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Pierwszy autobus dwuprzegubowy Scania w Brazylii 
 

Scania dostarczy swój pierwszy autobus dwuprzegubowy do brazylijskiego 
miasta Kurytyba. Już w latach 70. XX wieku w aglomeracji wdrożono system 
szybkich przewozów autobusowych (BRT), który stał się wzorcem dla innych 
miast na całym świecie. 
 
W Kurytybie rozpoczęto niedawno program modernizacji floty autobusów dla systemu 
BRT. W związku z tym liczące 27 metrów długości autobusy Scania są 
przystosowywane do wymagań operatora transportu publicznego. Pojazdy zostaną 
dostarczane firmie Viação Cidade Sorriso, lokalnemu przewoźnikowi, który odnawia 
swoją flotę liczącą 246 autobusów.  
 
Na system szybkich przewozów autobusowych w Kurytybie składa się 80 km 
buspasów. Korzysta z niego około 80 proc. podróżnych, co oznacza przewóz ponad 
pół miliona osób dziennie.  
 
Najwyższa wydajność najmniejszym kosztem 
 
– Próby dwuprzegubowych autobusów Scania przyniosły rewelacyjne rezultaty. 
Uważamy, że dzięki konkurencji między producentami autobusów dwuprzegubowych 
możemy oferować pasażerom najlepsze usługi w atrakcyjnej cenie – komentuje 
Mauricio Gulin, prezes Viação Cidade Sorriso. 
 
Scania F 360 HA z nadwoziem Caio została wyposażona w silnik o mocy 360 KM i 
maksymalnym momencie obrotowym 1850 Nm, dostępnym już przy niskiej prędkości 
obrotowej, co sprzyja obniżeniu zużycia paliwa. Pojazd posiada napęd 8x2 i może 
osiągać masę 43,5 t przy pełnym obciążeniu, co czyni go najcięższym na rynku. Dzięki 
umieszczeniu silnika z przodu, pasażerowie mogą wygodnie przechodzić pomiędzy 
trzema sekcjami nadwozia autobusu. Jednorazowo w pojeździe może być 
przewożonych 160 osób.  
 

*** 
 

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  
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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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