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Najnovšia generácia motorov Scania V8 Euro 6 vytvára nové 
štandardy spotreby paliva 
 

Scania uvádza novú generáciu motorov V8 Euro 6, ktoré predstavujú nový 
štandard z hľadiska spotreby paliva. Tieto motory, dostupné vo verziách 
s výkonom 520, 580 a 650 k, dokážu zákazníkom znížiť spotrebu paliva  
o 7 až 10 percent v prípade vozidiel s vyššou hmotnosťou jazdnej súpravy, 
vyššou priemernou rýchlosťou, prípadne obomi. Nová generácia motorov je 
odpoveďou spoločnosti Scania na rastúcu orientáciu prepravného priemyslu na 
ťažšie a dlhšie nákladné vozidlá. Zároveň tvorí vrchol produkcie motorov 
spoločnosti.  
 
Nové motory s výkonom 520, 580 a 650 k sa pridávajú k agregátu s výkonom 730 koní, 
aby zákazníkom poskytovali čo najvyššiu možnú silu, odolnosť a produktivitu a vďaka 
tomu aj maximálny výkon na cestách. Každý z nových motorov V8 charakterizujú 
pokročilé technické riešenia, ktoré prispievajú k nižšej hmotnosti, lepšej použiteľnosti 
a pozoruhodnému zníženiu spotreby paliva o 7 až 10 percent.  
 
„Vyššia hmotnosť jazdných súprav ťahača a návesu predstavuje kľúčový faktor pri 
prechode k inteligentnejšej doprave,“ povedal Alexander Vlaskamp,  viceprezident pre 
predaj a marketing divízie Scania Trucks. „Zároveň stojí aj za trendom zvýšeného 
dopytu po výkonnejších motoroch pre nákladné vozidlá.“  
 
V centre tejto novej ponuky stojí snaha spoločnosti Scania o udržateľnú dopravu, 
pričom jej motory V8 vždy prinášali mimoriadne úsporné dopravné riešenia. 
Automobilka sa zamerala na čo najnižšie možné pomery emisií CO2 na tonu, pretože 
na rovnaké prepravné úlohy stačí menej nákladných vozidiel. 
 
Odkedy Scania pred takmer 50 rokmi predstavila svoj prvý motor V8, nároční zákazníci 
prémiovej triedy si túto rodinu motorov obľúbili. A hoci sa odvtedy na trhu objavili aj 
ďalšie vysokovýkonné motory, žiadny nebol dosť odolný a atraktívny, aby ohrozil 
ikonické postavenie, ktoré si motory Scania V8 vybudovali u skúsených vodičov 
nákladných automobilov na celom svete. 
 
Táto najnovšia generácia motorov jasne dokazuje, že spoločnosť Scania, na rozdiel 
od iných legiend, nezaspala na vavrínoch. Automobilka neustále pokračuje vo vývoji 
svojich riešení, aby si zachovala popredné postavenie z hľadiska produktivity, 
potešenia z jazdy a atraktivity. 
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Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
 
Scania je súčasťou spoločnosti Volkswagen Truck & Bus GmbH a jedným z popredných svetových 
výrobcov nákladných vozidiel a autobusov určených na ťažkú prepravu. Okrem toho je Scania vedúcim 
dodávateľom motorov pre priemysel a lodnú dopravu. Produkty založené na službách predstavujú stále 
rastúci podiel na aktivitách spoločnosti a prinášajú zákazníkom automobilky Scania úsporné dopravné 
riešenia a maximálnu dobu prevádzky. Scania navyše ponúka i finančné služby. Spoločnosť 
zamestnáva okolo 44 000 ľudí a pôsobí v približne 100 krajinách. Činnosti týkajúce sa výskumu a vývoja 
sa sústreďujú vo Švédsku a výroba prebieha v Európe a Južnej Amerike, pričom spoločnosť má 
k dispozícií zariadenia pre globálnu vzájomnú výmenu komponentov i kompletných vozidiel. V roku 
2015 dosiahli čisté tržby spoločnosti celkom 95 miliárd švédskych korún a čistý príjem činil 6,8 miliardy 
švédskych korún. Tlačové správy spoločnosti Scania sú k dispozícii na stránke www.scania.com. 
 

mailto:viktor.tamayo@scania.cz
http://www.scania.com/

