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Renowacja zabytkowej wywrotki w serwisie Scania  
w Gliwicach 
 

Odrestaurowany pojazd to zabytkowa Scania L85 Super z 1971 r. o mocy  
202 KM. Prace nad przywróceniem jej drugiego życia trwały w sumie 18 miesięcy.  
 
Właścicielem pojazdu, który podjął się jego odbudowy jest Paweł Filipczyk, mechanik 
Scania z 10-letnim stażem pracy w gliwickim oddziale firmy. Według jego szacunków 
na restaurację wywrotki poświęcił ok.1500 godzin. 
 
– Najbardziej stresującym momentem podczas prac nad tym pojazdem było dla mnie 
pierwsze uruchomienie silnika po jego zamontowaniu. Kiedy w końcu wszystko się 
udało, to był jeden z pierwszych radosnych momentów w trakcie renowacji – wspomina 
Paweł Filipczyk.  
 
– Silnik pali na dotknięcie kluczyka. To niesamowite uczucie, kiedy podczas jazdy 
momentalnie pruje do przodu, gdy tylko dodajesz gazu – dodaje Paweł Filipczyk.  
 
„Maskotka” firmy 
 
Renowacja zabytkowej wywrotki Scania była wieloletnim marzeniem gliwickiego 
mechanika, który o wystawionym na sprzedaż pojeździe dowiedział się od kolegi  
z austriackiego serwisu Scania. Paweł natychmiast podjął decyzję o kupnie, chociaż 
przyznaje, że sam nie był do końca pewny w co się właściwie pakował. 
 
– Najtrudniejszą rzeczą było znalezienie części. Było to trudne, ale po około miesiącu 
udało się znaleźć jakieś 80 procent wszystkich potrzebnych elementów – mówi Paweł 
Filipczyk. 
 
Z pomocą kolegów z gliwickiego oddziału Scania, gdzie pojazd stał się już pewnego 
rodzaju maskotką, Paweł ukończył renowację w 18 miesięcy.  
 
– Podczas odbudowy nie mogłem już doczekać się jazdy, ale to uczucie wciąż mi 
towarzyszy. Każda przejażdżka jest ogromną przyjemnością – mówi Paweł Filipczyk. 

 
*** 

 

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.  
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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 
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