
  

 

 

   

  
 

 

 

Scania Slovakia s.r.o. 

Diaľničná cesta 4570/2A,  
903 01 Senec 
www.scania.sk 

 

Tel.: +421 2 482 083 11 

www.scania.sk 
Facebook.com/ScaniaSlovakia 

 

1 TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Facebook.com/ScaniaGroup 
Instagram.com/ScaniaGroup 
Youtube.com/ScaniaGroup 
Twitter.com/ScaniaGroup 

Chrášťany, 03. 09. 2019 

 

Lesný špeciál Scania R 500 XT – voľba vodičov 
 

V dnešnej dobe nie je ľahké nájsť a udržať si kvalitných vodičov nákladných 
vozidiel. Ešte obťažnejšia je situácia pri špeciálnych typoch prepravy akou je 
nakladanie a zvoz dreva. Spoločnosti, ako je napríklad Drevoindustria, si ťažkú 
prácu svojich vodičov váži, a pretože si ich chcú udržať, spýtali sa ich, akú 
značku podvozku preferujú. Voľba bola jednoznačná – Scania.  

  

 
  

„So značkou Scania už máme bohaté skúsenosti, jej vozidlá používame niekoľko rokov 
a celkom, s týmito dvoma novými, budeme ich mať už 13,“ hovorí konateľ spoločnosti 
Drevoindustria Ondrej Jurovčík. Vozidlá Scania R 500 majú pohon všetkých kolies 
(6x6) a sú prispôsobené k prekonávaniu ťažkých prekážok. „Vozidlo má zosilnené 
nápravy a navyše ide o rad XT, ktorý robí tieto lesné špeciály ešte odolnejšie. 
Napríklad uprostred oceľového nárazníka sa nachádza ľahko prístupný čap ťažného 
zariadenia, ktorý je dimenzovaný na 40 ton, čo sa hodí v prípade, ak vozidlo musí 
niečo vytiahnuť,“ hovorí Adriana Snopková. Obchodná zástupkyňa vozidiel Scania 
vzápätí dodáva: „Odolnosť svetlometov zvyšuje ochranná oceľová mriežka a odolnejší 
je tiež kryt spätných zrkadiel.“ K celkovej bezpečnosti potom prispieva aj kabína radu 
R, ktorá ponúka okrem veľkého vnútorného priestoru tiež vynikajúci výhľad, ktorý 
vodiči ocenia najmä v neprehľadnom lesnom teréne. 
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Obe vozidlá majú navyše veľmi bohatú výbavu ako prémiové sedadlo vodiča, Full LED 
svetlomety, 1 000 mm široké lôžko a 2 chladničky. Veľkú časť pracovnej doby budú 
vodiči tráviť tiež pri manipulácii s drevom, a preto je aj kabína pre obsluhu hydraulickej 
ruky klimatizovaná a disponuje nezávislým kúrením. „Pretože si prácu našich vodičov 
vážime, spýtali sme sa ich, akú značku vozidla by si vybrali oni sami, aby boli spokojní. 
Ich odporúčanie bolo jednoznačné – Scania. Preto sme pri voľbe podvozku ani 
neuvažovali o ničom inom,“ vysvetľuje dôvody obstarania vozidiel Scania R 500 XT 
Ondrej Jurovčík. 
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Podrobnejšie informácie poskytne: 

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