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Scania R450 z tytułem Green Truck 2019 
 

Scania R 450 nowej generacji jest uznawana za najbardziej ekonomiczny  
i przyjazny dla środowiska pojazd ciężarowy w swojej klasie. Prestiżowa 
nagroda Green Truck trafiła do Scania po raz trzeci z rzędu. 
 
Green Truck 2019 to nagroda przyznawana przez redakcje „VerkehrsRundschau” oraz 
„Trucker”, renomowanych, niemieckich magazynów branżowych na podstawie 
wyników testów prasowych. W testach porównywano poziom zużycia paliwa trzynastu 
pojazdów.  
 
Scania R 450 okazała się bezkonkurencyjna. Przeciętne spalanie pojazdu było 
najniższe spośród wszystkich biorących udział w testach i wyniosło 23,25 l/100 km. 
Podobnie jeśli chodzi o emisję CO2, która wyniosła 738 g/km. Scania R450 osiągnęła 
przy tym wysoką średnią prędkość – 80,42 km/h. Pojazdy były porównywane na tej 
samej trasie o długości 353 km. 
 
– Ta nagroda to dla nas zaszczyt, tym bardziej, że została przyznana Scania po raz 
trzeci z rzędu. Tytuł Green Truck 2019 potwierdza to, o czym przekonali się już nasi 
klienci na całym świecie: Scania R 450 jest wyjątkowo ekonomicznym pojazdem, jeśli 
chodzi o zużycie paliwa – komentuje Alexander Vlaskamp, dyrektor Scania Trucks. 
 
Ceniona w Europie i w Polsce 
 
To nie jedyna nagroda dla Scania za pojazdy nowej generacji w ostatnim czasie. 
Decyzją czytelników magazynu „Polski Traker” Scania R została wyróżniona  tytułem 
„Ciężarówka Roku w Polsce 2019”. Scania R nowej generacji to jedno z najbardziej 
popularnych rozwiązań Scania dla transportu dalekobieżnego, wykorzystywanych 
przez polskie formy transportowe. Obecnie na polskich drogach porusza się już ponad 
10 000 tys. pojazdów Scania nowej generacji. 
 
Od czasu wprowadzenia nowej gamy pojazdów Scania na rynek w 2016 r., cieszą się 
one dużym uznaniem polskich klientów i fanów. Udział rynkowy Scania w Europie  
w pierwszym kwartale 2019 r. osiągnął rekordowy poziom 19,1 proc. 

 

*** 

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.    

 

Scania Polska S.A. Tel. +48 22 3560 100 Paweł Paluch tel. (022) 3560 277 

Stara Wieś, Al. Katowicka 316 Fax +48 22 3560 101 Monika Bladowska  tel. (022) 3560 218 

05-830 Nadarzyn  
 

http://www.scania.com/

