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Prepojené produkty šité na mieru – kľúč k stabilnej 
ziskovosti 

 Scania Ecolution poskytuje zákazníkom podporu na plné využitie 
ich potenciálu 

 Odborná príprava vodičov na konkrétne aplikácie: dlhšia doba 
prevádzky, nižšie náklady 

 Služby ako napríklad Starostlivosť o vozidlový park Scania, Správa 
vozidlového parku Scania a Údržba Scania s flexibilnými plánmi 
zvyšujú ziskovosť 

 Optimalizácia pracoviska Scania – lepší spôsob zvyšovania 
produktivity, bezpečnosti a ziskovosti 

 

Faktom je, že efektivita nákladných vozidiel v stavebníctve je zvyčajne silno 
závislá na rýchlych a presných opravách a údržbe. Bez ohľadu na konkrétne 
použitia väčšina stavebných strojov a prakticky všetky banské stroje čelia každý 
deň rôznym náročným úlohám, ako sú nekvalitné cesty, úzke prejazdy a ťažké 
náklady. To všetko kladie osobitný dôraz na vytvorenie správnej ponuky, a to 
v oblasti produktov i služieb. 
 
Program Scania Ecolution  možno opísať ako súbor služieb zameraných na efektivitu 
a udržateľnosť. Keď sme ho zaviedli prvýkrát, týkal sa najmä nových nákladných 
vozidiel Scania. Postupom času sa však táto služba rozrástla aj na optimalizáciu 
kompletných vozidlových parkov, analýzu správania sa vodičov a školenia 
a koučovania bez ohľadu na to, či sú nákladné vozidlá nové alebo už v prevádzke. 
Cieľom programu Scania Ecolution je ušetriť zákazníkovi čo najviac paliva a emisií 
CO2. 
 
„Dokonca aj ten najlepší nástroj nemusí splniť očakávania, pokiaľ sa dostane do rúk 
nedostatočne preškolenej osobe“ hovorí Jenny Engvallová, úradujúca produktová 
riaditeľka v divízií Construction, Scania Trucks. „Odborná príprava a koučovanie 
vodičov a prepojenie nákladných automobilov so spoločnosťou Scania prináša 
zákazníkom maximálne využitie ich investícií. V rámci programu Scania Ecolution 
ponúkame paletu služieb, ktoré všetky fungujú s rovnakým cieľom – aby naši zákazníci 
boli efektívnejší a ziskovejší.“ 
 
Nie príliš vysoké marže a prísne časové plány taktiež vytvárajú zvýšený tlak na 
dopravcov v segmente stavebníctva, čo znamená, že pre ich ziskovosť sú rozhodujúce 
faktory ako doba prevádzkyschopnosti a celková ekonomika prevádzky. Vodiči 
vyškolení spoločnosťou Scania, v kombinácií s prepojenými službami Scania, výrazne 
prispievajú k zlepšeniu ich vyhliadok na ziskovosť.  
 
Ukázalo sa, že hodnotenie, školenie a koučovanie vodičov je správnou cestou 
k predĺženiu doby prevádzkyschopnosti a zlepšeniu celkovej ekonomiky prevádzky. 
Nepreškolení, stresovaní alebo neinformovaní vodiči môžu v priebehu času ohroziť 
výkonnosť dopravcu aj keď majú k dispozícii tie najlepšie stroje. Pridaním 
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špecializovaných modulov pre rôzne spôsoby využitia spoločnosť Scania teraz dokáže 
prispôsobiť balíčky školení vodičov na mieru. Sledovanie pokroku a výkonu každého 
vodiča nebolo nikdy tak jednoduché ako dnes, a to vďaka jednoduchým nástrojom 
dostupným v rámci balíčka Scania Control alebo v systéme Správa vozidlového parku.  
 
„Skutočnosť, že dnes sú takmer všetky nákladné automobily Scania prepojené, je pre 
našich zákazníkov veľmi dôležitá“ hovorí Engvallová. „Nielen, že sa môžeme učiť z dát 
zhromaždených v reálnej prevádzke a dokážme zlepšovať naše riešenia, ale môžeme 
taktiež ponúkať inteligentné služby, ako je napríklad údržba Scania s flexibilnými 
plánmi a starostlivosťou o vozový park Scania. 
 
„Prínosom pre zákazníka je dlhšia doba prevádzkyschopnosti, primeraná úroveň 
údržby a predvídateľné náklady.“ 
 
Optimalizácia pracoviska Scania  
Náročný a stále sa meniaci terén, vzdialené lokality a zložité pracovné postupy – to sú 
niektoré zo skutočností, kvôli ktorým prevádzka v povrchových baniach znamená 
výzvu pre zákazníkov aj dodávateľov. 
 
„Pokiaľ ide o prevádzku efektívnej banskej dopravy, musíme zvoliť dostatočný odstup, 
aby sme získali komplexný obraz o tom, kam sa máme zapojiť do celkovej prevádzky 
zákazníka,“ hovorí Björn Winblad riaditeľ Scania Mining. „Konečným cieľom služby 
optimalizácia pracoviska je pomôcť zákazníkom zlepšiť ich podnikanie.“ 
 
Jadrom optimalizácie pracoviska Scania je zavedenie nástrojov a metód na zvýšenie 
efektivity v reálnych situáciách ťažby, a to na základe skúseností z výroby vo vlastnom 
závode spoločnosti Scania. Identifikácia a odstránenie neefektívnosti v kľúčových 
oblastiach, ako je čas, zaťaženie vozovky, bezpečnosť a udržateľnosť, pomôžu 
zákazníkom zvýšiť výnosy, riadiť riziká a znížiť náklady. 
 
Optimalizácia pracoviska Scania využíva existujúce produkty a služby spoločnosti 
Scania, najmä prepojených služieb. Na základe analýz dát zhromaždených z rôznych 
zdrojov, ako sú vozidlá a rôzne procesy v rámci bane, môžu spoločnosti Scania 
poskytnúť zákazníkom cenné informácie, ktoré im umožnia prijímať rozhodnutia 
založené na faktoch a zvoliť životaschopné opatrenia.  
 
„Najlepšie je, že optimalizácia pracoviska Scania je založená najmä na spolupráci so 
zákazníkom“ hovorí Winblad. „Úzko spolupracujeme so zákazníkom na neustálom 
zlepšovaní a zavedení nových postupov, aby sme zaistili optimálnu produktivitu 
a prevádzkové náklady.“ 
 

Podrobnejšie informácie poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefón +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  

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

