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Scania napędzana LNG w programie „Zawsze na 
czele” 
 

Flota pojazdów „Zawsze na czele” została poszerzona o ciągnik Scania R410 
nowej generacji napędzany skroplonym gazem ziemnym. Wszystkie pojazdy  
w nowym oklejeniu są dostępne do testów od maja br. 
 
– Scania jest liderem zrównoważonych rozwiązań transportowych. Znajduje to 
odzwierciedlenie również w programie „Zawsze na czele”. Włączając ciągnik 
napędzany LNG do floty programu pragniemy zachęcić właścicieli polskich firm 
transportowych oraz kierowców do przetestowania tego rozwiązania. Już dziś 
obserwujemy, że cieszy się on ogromnym zainteresowaniem – komentuje Jacek 
Tarach, koordynator ds. projektów marketingowych Scania Polska S.A. 
 
Obecnie we flocie „Zawsze na czele” znajduje się siedem pojazdów Scania nowej 
generacji:  

• 1 pojazd Scania R410 LNG; 
• 4 pojazdy Scania R450 (standard); 
• 1 pojazd Scania R450 (mega); 
• 1 pojazd Scania R450 (kubatura). 

 
Kolejną nowością w programie jest możliwość wykorzystania podczas testów 
specjalnej naczepy aerodynamicznej firmy Wielton, jednego z partnerów programu. 
Naczepa została skonstruowana tak, aby jeszcze efektywniej przyczyniać się do 
obniżenia zużycia paliwa zestawu, poprzez zmniejszenie współczynnika oporu 
powietrza. W programie są dostępne 2 tego typu naczepy.  
 
Sukces programu 
 
– „Zawsze na czele”  cieszy się niesłabnącą popularnością, dlatego zdecydowaliśmy 
się na zwiększenie floty do 7 pojazdów. Zgłaszające się do nas firmy transportowe 
mają okazję usprawnić technikę jazdy swoich kierowców i wykorzystać pełen 
potencjał drzemiący w pojeździe i w usługach Scania. Przede wszystkim jednak 
mogą przekonać się jak duże oszczędności przynoszą nasze rozwiązania – dodaje 
Jacek Tarach.  
 
W 2018 r. w ramach programu przeprowadzono 125 testów, a pojazdy floty „Zawsze 
na czele” pokonały w tym czasie w sumie 657 tys. km. Do końca maja br. 
przeprowadzono już 45 testów. Program jest prowadzony od 2015 r. 
 
 „Zawsze na czele” to program Scania, do którego mogą zgłosić się polskie 
przedsiębiorstwa, zajmujące się transportem zarówno w Polsce, jak i w Europie, 
niezależnie od tego, czy są klientami Scania. W ramach programu Scania udostępnia 
zestaw drogowy z wykwalifikowanym trenerem ekonomicznej jazdy, który przez dwa 
tygodnie wspiera kierowcę firmy transportowej w trakcie jego pracy. W pierwszym 
tygodniu współpracy trener Scania podróżuje w pojeździe z kierowcą firmy. 
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Następnie, przez kolejny tydzień kierowca ma dostęp do coachingu Scania, 
utrwalając zdobytą wiedzę i wdrażając ją do codziennej pracy. Działania te 
przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji pojazdu.  
 
Partnerami programu w 2019 r. są firmy: Wielton i Wesob/Wecon. 
 
Więcej informacji o „Zawsze na czele” można znaleźć na stronie: www.scania.pl.  

*** 
 

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.    

 

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.pl/
http://www.scania.pl/
http://www.scania.com/

