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Scania отримала нагороду 
«Green Truck Award» – знову 
Вантажний автомобіль Scania R 500 виграв цьогорічний титул 

“Green Truck Award” із суттєвим відривом від конкурентів. 

Німецький тест проводиться з прицілом на витрати пального.  

Організаторами тест-драйву  “Green Truck Award” виступають два провідні 

німецькі транспортні видання  - “VerkehrsRundschau” та “Trucker”. 

Учасниками є вантажні автомобілі загальною масою 40 тонн, які 

випробовують на дорогах загального користування між Мюнхеном та 

Нюрнбергом. Показники з витрат пального та середня швидкість 

знаходяться під пильним контролем журналістів, також враховуються зміни 

в погоді та дорожніх умовах.  

Із середнім показником зі споживання пального 24.92/літри на 100 км та 

середньою швидкістю 79.91 км/год на відрізку протяжністю 350 км, різниця 

між Scania та найближчим суперником склала 0.4 літри на кожні 100 км. 

Якщо перенести ці показники для магістрального автопоїзда з річним 

пробігом у 150 000 км, різниця складатиме приблизно 600 літрів щорічно. 

Показники з витрат пального на рівні 24.9 літрів/100 км та викиди СО2 у 

кількості 791 гр/км  дозволили залишити конкурентів далеко позаду та 

вийти абсолютним переможцем цих складних випробувань.  

 «Це вже в четвертий раз, коли Scania отримає цю престижну нагороду, 

попередні роки були 2012, 2014 та 2017, - коментує Крістіан Хоттгенрот, 

директор з продажів Scania у Німеччині та Австрії. «Це доводить, що Scania є 

лідером у сфері екологічних та раціональних транспортних рішень. 

Екологічний підхід, будь-то у вигляді альтернативних видів палива чи 

паливно економічних транспортних засобів, є ключовим питанням для 

Scania. Адже менше споживання пального означає менший обсяг викидів 

СО2, а також менші витрати наших клієнтів».  
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За останні 3-5 років Scania отримала призи у сотні прес-тестах. Scania також 

встановила численні рекорди з низького споживання палива у багатьох 

Європейських країнах під час порівняльних незалежних тест-драйвів 

різноманітних транспортних видань.  

“‘Green truck Award’ – це унікальний порівняльний тест, оскільки 

зосереджений на головних факторах, які важливі для перевізників,  - 

коментує Вольфган Бушан, директор з продуку, сегмент перевезень на 

далекі відстані, підрозділ Вантажівки Scania. «Той факт що ми знову 

отримали таку важливу нагороду, нас дуже тішить».  

Перевізники у всьому світі цінують економне споживання пального, високу 

середню швидкість та низькі викиди СО2, що дозволяє оптимізувати 

операційні витрати автопарку та вплив на довкілля.  

 

Про Scania 
Scania є світовим лідером та постачальником транспортних рішень. Спільно з нашими партнерами та клієнтами ми 
втілюємо перехід на сталу екологічну транспорту систему. У 2016 році ми поставили 73 100 вантажівок, 8 300 
автобусів та 7 800 двигунів нашим клієнтам. Чисті продажі склала 104 млрд SEK, із яких 20% пов’язані з послугами. 
Заснована у 1891 році, Scania представлена у понад 100 країнах світу, у якій працюють близько 49 600 
співробітників. Центри досліджень та розвитку знаходяться у Швеції, з підрозділами у Бразилії та Індії. Виробничі 
потужності знаходяться у Європі, Латинській Америці та Азії, з регіональними центрами в Африці, Азії та Євразії. 
Scania є частиною групи Volkswagen Truck&Bus GmbH.  
В Україні Scania представлена з 1993 року.  

Прес-релізи Scania доступні на сайті www.scania.ua 

 

http://www.scania.ua/

