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Tiché sťahovanie v Londýne 
 
Spoločnosť Matthew James Global Relocations, ktorá je britským špecialistom 
na medzinárodné sťahovanie, rozšírila svoju flotilu o prvé hybridné sťahovacie 
vozidlo Scania. Toto nákladné vozidlo, ktoré bude využívané najmä v oblasti 
Veľkého Londýna, ponúka tichú, čistú a hospodárnu prevádzku. Bolo navrhnuté 
s ohľadom na zraniteľných účastníkov cestnej premávky a vyrobené podľa 
špecifikácií, ktoré mu v rámci programu Direct Vision Scheme vládneho orgánu 
Transport for London umožnili dosiahnuť hodnotenie v podobe troch 
hviezdičiek. 
  

 
 
„Sme hrdí na naše vedúce postavenie v odvetví sťahovania a teší nás, že môžeme 
našim zákazníkom ponúknuť toto vozidlo najnovšej generácie,“ hovorí Matthew De-
Machen, generálny riaditeľ spoločnosti Matthew James Global Relocations. „Okrem 
nízkeho hluku a nízkych emisií je táto Scania veľmi hospodárnou alternatívou vhodnou 
na použitie v Londýne, kde naše vozidlá z dôvodu vysokej hustoty prevádzky často 
dlhý čas stoja.“ 
 
Vozidlo Scania P 320 6×2 disponuje zadnou riadenou nápravou zaisťujúcou 
maximálnu manévrovateľnosť. 9litrový spaľovací motor s výkonom 320 k je u tohto 
hybridného nákladného vozidla doplnený elektromotorom s výkonom 177 k. V čisto 
elektrickom režime ponúka nákladné vozidlo dojazd 10 km na rovných cestách pri 
zaťažení 15 ton. Je preto ideálne na mimoriadne tichú prevádzku v centrách miest. 
 
Spoločnosť Matthew James Global Relocations založená v roku 1996 prevádzkuje 
flotilu 35 vozidiel a podieľa sa na zabezpečovaní medzinárodného sťahovania, 
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skladovania, balenia a dopravy vrátane lodnej či leteckej nákladnej dopravy. 
Spoločnosť taktiež vlastní tri depa v Španielsku.  
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