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18 pojazdów Scania dla MPO w Warszawie 
 

Śmieciarki Scania, które będą wykorzystywane do obsługi miasta stołecznego 
Warszawy zapewniają bezpieczną pracę i pozwalają na utrzymanie niskiego 
kosztu wywozu odpadów. Co więcej, oddziałują w minimalnym stopniu  
na środowisko, a także generują niski hałas podczas odbioru odpadów, dzięki 
czemu są mniej uciążliwe dla mieszkańców.  
 
Wszystkie te warunki zostały określone przez MPO w przetargu publicznym, do 
którego przystąpiła Scania. W ramach umowy do MPO w Warszawie zostało 
przekazanych 10 pojazdów Scania P320 B6x2x4NA CP14 oraz 8 pojazdów Scania 
P280 B4x2NA CP14.  
 
Ekonomia pracy  
 
Zamówione pojazdy Scania zostały wyposażone w ekonomiczne silniki dopasowane 
do charakteru pracy, jaką mają wykonywać oraz w automatyczne systemy 
wyłączania obciążenia silnika w okresach bezczynności zabudowy. Rozwiązania te 
przyczyniają się do ograniczenia zużycia paliwa o 12%. Ponadto pojazdy posiadają 
specjalną konstrukcję komunalną układów napędowych, przygotowaną do trudnych 
warunków pracy. Dzięki temu oszczędności wynikające z ograniczenia kosztów 
eksploatacyjnych dla jednego pojazdu sięgają nawet 40%.  
 
Bezpieczne pojazdy 
 
Śmieciarki Scania wyposażono w nowoczesne wrzutniki, umożliwiające opróżnianie 
pojemników na śmieci w sposób półautomatyczny. Dla zwiększenia komfortu  
i bezpieczeństwa pracy operatorów pojazdów przyczyniają się też niskie wejścia  
do kabiny oraz wygodne rozmieszczenie osprzętu. Pojazdy zostały również 
wyposażone w bierne systemy bezpieczeństwa wspomagające kierowcę tj. radar  
z systemem AEB (automatyczne zatrzymanie pojazdu), ABS, ESP, hamulec 
automatyczny na wniesieniach Hill Hold oraz kamerę cofania, zwiększającą 
widoczność podczas manewru cofania. W pojazdach zamontowano interkomy, dzięki 
którym załoga może porozumiewać się z kierowcą i ostrzegać o zagrożeniach 
widocznych z tyłu pojazdu.  
 
Wiele funkcji, które spełniają pojazdy Scania przekazane warszawskiemu MPO, 
wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, aby nie doszło do wypadku. Dlatego  
na zabudowie znajduje się wiele czujników. Bezpylna zabudowa umożliwia też 
bezpieczne opóźnianie pojemników na śmieci. 
 
Zrównoważone rozwiązania transportowe 
 
Śmieciarki Scania należące do MPO w Warszawie spełniają normę emisji spalin  
Euro 6. Niskie zużycie paliwa oraz wydłużone okresy między przeglądami pojazdów  
to parametry, które pozytywnie wpływają na stan środowiska. Zabudowa pojazdów 
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jest w pełni szczelna, a zatem możliwe jest zabezpieczenie ładunku przed 
wyciekiem.  
 
Śmieciarki Scania zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej MPO  
zorganizowanej z okazji odbioru nowych pojazdów bezpylnych obsługujących miasto 
stołeczne. Flota pojazdów bezpylnych warszawskiego MPO liczy w sumie ok. 90 
pojazdów. We flocie spółki znajduje się 27 pojazdów Scania napędzanych CNG.   
 

*** 
 

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.    
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