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Nový autobus Scania ponúka inovatívne riešenia pre švédsky 
tím bežcov na lyžiach 
 
Spoločnosť Scania rozširuje partnerstvo so švédskym bežkárskym tímom, 
ktorému okrem návesu pre voskovanie lyží poskytne teraz tiež nový autobus.

 
 
Autobus sa pýši niekoľkými novými ergonomickými aj technologickými 
riešeniami. Spĺňa aj požiadavky udržateľného cestovania a umožňuje lyžiarom 
a ďalším členom národného tímu bezpečné cestovanie do miest konania 
lyžiarskych pretekov. 
 
"V spoločnosti Scania sme opäť vytvorili inovatívne riešenia zamerané najmä 
na ergonómiu a udržateľnosť, ktoré uľahčia každodenný život švédskym 
bežkárom. Dúfam, že tento autobus bude pre tím počas sezóny skutočným 
prínosom, "hovorí Erik Ljungberg, senior viceprezident a vedúci pre 
komunikáciu a marketing v spoločnosti Scania. 
 
Spoločnosť Scania vyvinula prvý autobus pre lyžiarsky tím, ktorý nielen 
zaisťuje pohodlnejšie cestovanie, ale tiež kladie dôraz na bezpečnosť a 
ekológiu. Autobus by mal byť tiež miestom pre dobitie energie, pretože 
pomáha lyžiarom si medzi závodmi viac oddýchnuť. Navyše podporuje aj 
tímového ducha, pretože športovci teraz cestujú spoločne. Autobus, ktorý 
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pojme 12 až 14 osob, je vybavený solárnymi panelmi, ktoré ročne vytvoria  
1 000 kWh energie používanej na napájanie LED osvetlenia a ďalších zariadení. 
Okrem toho sú v autobuse nainštalované tiež ventilátory pre sušenie mokrého 
oblečenia. 
 
Kvôli dosiahnutiu úspor u energeticky náročného vykurovania, je autobus 
vybavený infračerveným vykurovacím systémom, ktorý v porovnaní  
s tradičnými  vykurovacími telesami znižuje energetické nároky o 60 percent. 
Namiesto ohrievania vnútorného vzduchu udržujú infračervené vykurovacie 
telesá cestujúcich skutočne v teple a súčasne vyhrievajú textílie, čo prináša 
ešte viac pohodlia v oblastiach určených na lekárske ošetrenie a masáže. 
Celkovo je autobus prispôsobený výzvam v podobe pohodlného cestovania a 
uľahčenia odpočinku, prípravy jedál alebo práce. 
 
"Tento autobus je najnovším z radu dopravných riešení, ktorý bol vyvinutý  
v úzkej spolupráci so švédskym bežkárskym tímom za účelom zlepšenia 
pracovného prostredia pre športovcov a aj zvyšok tímu," dodáva Ljungberg. 
 
Manažér bežkárskeho tímu Lars Selin sa domnieva, že autobus bude miestom, 
kde sa budú športovci pri lyžiarskych akciách zhromažďovať. "Občasné tvrdé 
klimatické podmienky môžu zo športovcov vysať energiu. Z tohto pohľadu je 
autobus neoceniteľný a poskytuje nám významnú výhodu oproti našim 
súperom.“ 

Podrobnejšie informácie poskytne: 
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