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Scania zaručuje dlhšiu dobu prevádzkyschopnosti pre 
autobusy a autokary 
 

S ohľadom na úspech flexibilnej údržby Scania, ponúkanej pre nákladné vozidlá 
od roku 2016, ponúka teraz Scania rovnakú službu aj pre autobusy novej 
generácie. Každý autobus sa prevádzkuje odlišne a tým poskytuje jedinečné 
dáta v reálnom čase. Na základe prevádzkových faktorov, ako je spotreba paliva, 
počet najazdených kilometrov a rýchlosť, môže spoločnosť Scania vytvoriť 
optimálny plán údržby. 
 

 

Scania nepretržite monitoruje prevádzkové dáta konkrétneho vozidla, čo umožňuje s 
veľkou presnosťou určiť, kedy je na ňom potrebné vykonať rôzne úkony v rámci 
údržby. Flexibilná údržba tiež účinne kombinuje rôzne prehliadky a preventívnu údržbu 
tak, aby sa predĺžila doba, kedy je vozidlo v prevádzke a generuje príjem. Možno tak 
minimalizovať neplánované návštevy servisu medzi plánovanými prehliadkami, čo tiež 
uľahčuje prácu dispečerom dopravy. 

Vďaka flexibilnej údržbe Scania je plán údržby modularizovaný a priebežne 
aktualizovaný na základe prevádzkových dát z vozidla. Produktivita je tak 
maximalizovaná a narušenie dennej prevádzky je minimalizované. Základom pre túto 
službu sú pripojené vozidlá, monitorované prostredníctvom Scania Fleet Management, 
a servis vozidiel vykonávaný v niektorom z 1 200 prepojených servisov Scania. Vďaka 
takmer 100 000 zmluvám na flexibilnú údržbu nákladných vozidiel po celom svete, 
môže Scania vychádzať zo získaných skúseností pri vytváraní svojej novej služby pre 
autobusy a autokary. 

"Prevádzkovatelia autobusov a autokarov môžu ťažiť z lepšieho prevádzkového 
využitia autobusov, menšieho počtu návštev v servise a potenciálneho zníženia počtu 
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náhradných autobusov," hovorí Karolina Wennerblom, riaditeľka produktového 
manažmentu a predpredaja, autobusy a autokary Scania. 
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