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Scania L z niskim wejściem dla ratownictwa w mieście 
 

Pojazd będzie wykorzystywany w jednostce pożarniczej Humberside Fire  
& Rescue Service w brytyjskim mieście Hull. Niskowejściowa Scania L jest 
wyposażona w najwyższy w kraju podnośnik koszowy z drabiną o wysięgu  
45 m. 
 
Aby utrzymać wymaganą przez strażaków maksymalną wysokość całkowitą pojazdu 
wynoszącą 3,55 m, a także zapewnić jak najlepszą manewrowość oraz widoczność  
z miejsca pracy kierowcy, wybrano podwozie Scania L 360 z kabiną L.  
 
Podnośnik Bronto Skylift wyróżnia się lekką, zwartą konstrukcją. Złożony do jazdy ma 
niespełna 12 m długości. Nośność kosza dochodzi do 500 kg, a jego obciążenie jest 
monitorowane elektronicznie. Na podnośniku zabudowano kompaktowe działko 
wodne o wydajności 3800 l środka gaśniczego na minutę.  
 
– Nasza flota składa się z 65 ciężkich pojazdów gaśniczych Scania. Zamawiamy 
pojazdy tej marki ze względu na ich jakość i wytrzymałość. Nasze doświadczenie 
wskazuje, że w porównaniu z innymi pojazdami wykorzystywanymi uprzednio, 
podwozia Scania służą nam do 5 lat dłużej – komentuje Andy Day, menedżer floty  
i wyposażenia Humberside Fire & Rescue Service. 
 
Samochód pożarniczy Scania L stacjonuje w jednostce w Hull, a wysięg podnośnika 
zapewnia mu dostęp do najwyższych budynków mieszkalnych w mieście.  
 

*** 
 

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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