
  

 

 

   

  
 

 

 

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, 05. 10. 2020 

 

Scania získala ocenenie „Green Truck“. Štvrtýkrát po 
sebe! 
 

Víťazstvo štyri roky po sebe. To je skóre, ktoré spoločnosť Scania dosiahla 
v prestížnom nemeckom porovnávacom teste „Green Truck“, ktorý sa zameriava 
na najnižšiu spotrebu paliva. Pre rok 2020 bola stanovená celková hmotnosť 
súpravy 40 ton a výkon 500 a viac koni. Testovanie sa uskutočnilo na 360 km 
testovacom okruhu severne od Mníchova. Zúčastnili sa všetky tri prémiové 
značky, ale Scania, tentokrát s modelom R 540, opäť dokázala skombinovať 
najnižšiu spotrebu paliva s najvyššou priemernou rýchlosťou, vďaka čomu 
ponúka európskym dopravcom neprekonateľnú kombináciu. 
 

 
 
V súboji o ocenenie „Green Truck“ sa Scania vďaka priemernej spotrebe paliva 25,14 
litrov na 100 km a priemernej rýchlosti 80,42 km/h opäť stala najúspornejším 
nákladným vozidlom. Víťazstvo v roku 2020 je už piatym víťazstvom spoločnosti 
Scania od začatia udeľovania ocenení v roku 2013. 
  
„Získanie tohto ocenenia štyri roky po sebe, a to s rôznymi hmotnosťami súpravy a 
výkonovými parametrami motora, dokazuje to, čo už zistilo mnoho európskych 
zákazníkov: vozidlá značky Scania sú najúspornejšie nákladné vozidlá používané na 
diaľkovú nákladnú prepravu“, uviedol Stefan Dorski, starší viceprezident a riaditeľ 
spoločnosti Scania Trucks. „Vďaka týmto úžasným výsledkom môžu zákazníci 
dosahovať vyšší zisk a výsledky navyše významne prispievajú k dosiahnutiu cieľov 
spoločnosti Scania v súvislosti s Parížskou dohodou.“ 
 
„Green Truck“ organizujú dva popredné nemecké odborné časopisy, Trucker a 
VerkehrsRundschau. Testovanie sa pozorne sleduje a prebieha na verejných 
komunikáciách severne od Mníchova počas týždňa v septembri. Podmienky ako 
premávka a počasie sa kompenzujú pomocou referenčného vozidla a všetky vozidlá 
majú rovnakú značku pneumatík (s rovnakým opotrebením a tlakom). 
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„Motor s vnútorným spaľovaním a nafta budú hlavnými piliermi systémov cestnej 
dopravy zvyšok tohto desaťročia. Toto je dôvod, prečo je neustále zlepšovanie 
palivovej úspornosti také dôležité“, uviedol Dorski. „Aj keď budúcnosťou sú obnoviteľné 
palivá a elektrina, tento výsledok je stále veľkým úspechom spoločnosti Scania.“ 

Podrobnejšie informácie poskytne: 
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