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Scania na veľtrhu Bauma:  

Riešenia pre najnáročnejšie výzvy 
 

 Scania predstavila na veľtrhu Bauma rad nákladných vozidiel 
schopných zvládať všetky druhy výziev – bez ohľadu na klimatické 
podmienky alebo zaťaženie 

 Vylepšené rady motorov DC09 a DC13; úspora paliva až 2 % 

 Sklápače Scania XT pre najnáročnejšie podmienky ponúkajú 
zvýšení produktivity a vynikajúce výsledky, pokiaľ de o emisie CO2 
na tonakilometer 

 Prepojené motory Scania uľahčujú vzdialenú správu vozidlového 
parku 

 Scania Ecolution – spôsob, ako získať maximum z vozidlového 
parku i z vodičov 

 50 rokov voľby srdca i rozumu – zagratulujme legendárnemu 
motoru V8 

 
„Tentokrát si spoločnosť Scania na veľtrhu Bauma dala za cieľ inšpirovať a priniesť  
nové podnety do rozmanitého segmentu stavebníctva“ hovorí Alexander Vlaskamp, 
senior viceprezident, riaditeľ divízie Scania Trucks. „Ukazujeme, ako je možné 
dosiahnuť udržateľnosť a zvládať ďalšie náročné výzvy, keď ste zákazníkom 
spoločnosti Scania, tu a teraz a bez toho, aby ste sa museli vzdávať svojej produktivity 
alebo ziskovosti. Ponúkame produkty a služby, ktoré sú tak potrebné pre dosiahnutie 
najlepšej celkovej ekonomiky prevádzky.“ 
 
Spoločnosť Scania vystavovala celkom šesť stavebných vozidiel: štyri vo vnútri 
výstavnej haly a dva vonku. Ich spoločným rysom je robustnosť a vysoká produktivita, 
ktorými sú vozidlá Scania známe, ale tiež skutočnosť, že sa v nich môže spaľovať 
hydrogenovaný rastlinný olej (HVO). 
 
„I keď elektrifikácia a ďalší alternatívy v tomto dynamickom odvetví naberajú na sile, 
spaľovací motor stále ešte nepovedal svoje poslední slovo“ hovorí Vlaskamp. „Všetci 
sa budeme spoliehať na spaľovacie motory pri prechode k spoločnosti bez fosílnych 
zdrojov, ku ktorej smerujeme. Spoločnosť Scania neustále pokračuje v zlepšovaní 
spotreby paliva; preto sme nadšení, že môžeme predstaviť výrazne vylepšené 
riešenia, ako je nový motor s výkonom 500 k.“ 
 
Na veľtrhu Bauma spoločnosť Scania tiež vystavovala prepojené motory pre stroje, 
vozidlá a plavidlá. Tieto motory umožňujú monitorovanie vozidlového parku a 
optimalizujú dobu prevádzky. Táto služba je založená na rozsiahlych znalostiach, ktoré 
spoločnosť Scania získala prepojením 360 000 autobusov a nákladných vozidiel.  
 
„V neposlednom rade tiež oslavujeme 50. narodeniny motora Scania V8. Táto legenda 
bola prvýkrát predstavená už v roku 1969“ hovorí Vlaskamp. „Vo svojich najnovších 
variantoch je stále prvotriednym riešením, a vždy podáva výkon ako žiadny iný motor. 
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Bez ohľadu na to, či sa pri nákupe zapojili emócie alebo logika, motory V8 našich 
zákazníkov nikdy nesklamali. Toto výročie budeme s našimi zákazníkmi oslavovať 
v priebehu celého roku 2019, preto nás neprestávajte sledovať.“ 

 

Podrobnejšie informácie poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
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