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25 ciągników Scania dla Megatranslaw
Pojazdy Scania R450 nowej generacji zostały wydane firmie Megatranslaw na
mocy umowy podpisanej na początku tego roku. Przedstawiciele firmy
zdecydowali się na wybór Scania po testach w ramach programu Scania
„Zawsze na czele”.
Megatranslaw to jedno z kluczowych przedsiębiorstw transportowych w województwie
kujawsko-pomorskim. Pojazdy firmy wyróżniają się charakterystycznym, żółtym
malowaniem oraz błękitnym oklejeniem. Dlatego wszystkie elementy kabiny nowo
wydanych ciągników Scania R450 posiadają pełne malowanie. Ze względu na
przeznaczenie pojazdów, które będą wykorzystywane głównie trasach do Hiszpanii i
Portugalii, zamontowano w nich klimatyzację postojową. Dodatkowo, ciągniki zostały
wyposażone m.in. w zbiorniki paliwa o pojemności 1500l, rozbudowany system audio,
oświetlenie LED oraz fabryczny Scania Night Lock.
– Sukces w branży transportowej jest sumą wielu czynników. Jednym z nich są
niezawodne i ekonomiczne pojazdy we flocie, które dodatkowo zapewniają bezpieczne
i komfortowe warunki pracy. Zdecydowaliśmy się na wybór Scania po wnikliwych
analizach i testach praktycznych w ramach programu „Zawsze na czele”,
zrealizowanych na typowych trasach, jakie obsługują nasi kierowcy. Efekty były bardzo
zadawalające – mówi Sławomir Błaszkiewicz, właściciel firmy Megatransław..
– W Scania oferujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb każdego biznesu.
W naszej ofercie znajdują się nie tylko znakomite, nowoczesne i ekonomiczne pojazdy,
ale także doskonale rozwinięta sieć serwisowa, z profesjonalnym i zaangażowanym
zespołem – komentuje Pawel Paluch, dyrektor ds. marketingu i komunikacji
Scania Polska S.A.
Pojazdy zostały wydane w serwisie Hołowińscy - Scanserwis Sp. z o.o.,
autoryzowanego dilera Scania w Bydgoszczy.
Megatranslaw działa na rynku już od 15 lat. Firma świadczy usługi transportowe
głównie dla odbiorców w Hiszpanii, Francji i we Włoszech.
***
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.
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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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