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Наступний крок нового покоління вантажівок Scania: 

Scania завойовує будівельний сегмент  
 
• Серія XT розшириює пропозиції Scania для будівельної галузі 
• Кілька денних та спальних кабін у версіях R, G та P різної висоти  
• Осі, рами, пневмопідвіски для важких умов  
• Педаль зчеплення системи Scania Оптикруз – лише коли необхідно   
• Eлектричне паркувальне гальмо як один із багатьох прикладів нових опцій  
• Концентрація Scania на індивідуальних рішеннях для кожного виду 
перевезень підвищує час безвідмовної роботи та можливості для 
підвищення прибутку операторам в цій галузі, яким доводиться долати 
багато труднощів.  
 
Scania продовжує презентацію свого нового покоління вантажівок. Тепер 
настав час представити продукти та послуги для будівельної галузі. Scania 
розробила спеціальну серію – Scania XT з міцним дизайном, який 
відрізняється від звичайних вантажівок для будівництва зовнішнім дизайном 
та функціями для тих клієнтів, які виконують роботу у найвибагливіших 
умовах щодо часу, продуктивності та міцності.  
 
 
Scania представляє широкий вибір продуктів та сервісів, пристосованих до 
будівельних операцій клієнтів – які у всіх відношеннях мають найжорсткіші виклики 
та високу конкурентність у галузі.  
 
Представлення нового покоління Scania розпочалося восени 2016 року з 
пропозиції для магістральних перевезень на далекі відстані. З презентацією серії 
XT, перевізники мають доступ до довгоочікуваних конфігурацій, які потрібні їм для 
того, щоб мати змогу справлятися з тими викликами, з якими вони стикаються 
щодня.   
 
“Нам відомо про великий інтерес до нового покоління вантажівок, - говорить 
Андерс Лампіен, директор з продуктів, вантажівки Scania – Його дуже добре 
сприйняли, і звичайно, що клієнти із будівельної галузі з нетерпінням чекають на 
нові денні кабіни, більше опцій по двигунам та типовим конфігураціям 6x4 та 8x4. 
Інтерес пояснюється ще й тим, що Scania досить чітко поставила за пріоритет тісну 
співпрацю з клієнтами, щоб вони мали змогу завжди досягати бажаних 
результатів».  
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За детальною інформацією звертайтесь до: 

Леся Горошко, менеджер з комунікацій   
Телефон: + 38 044 363-0-363 
E-mail: lesya.goroshko@scania-ua.com 

  

 
 
Scania є світовим лідером з надання транспортних рішень. Спільно з нашими партнерами та 
клієнтами ми здійснюємо перехід на екологічну раціональну транспортну систему. У 2016 році ми 
поставили 73 100 вантажівок, 8 300 автобусів, а також 7800 промислових та суднових двигунів 
нашим клієнтам. Заснована у 1891 році, компанія наразі представлена у понад 100 країнах світу, 
де працює 46 000 працівників.Головний офіс, науково-дослідний центр та заводи з виробництва 
вантажівок і комплектуючих знаходяться у Швеції, ще кілька заводів розташовані у Європі та 
Латинській Америці, з регіоальними центрами в Африці, Азії та Євразії. Scania є частиною 
Volkswagen Truck & Bus GmbH.  
В Україні Scania присутня з 1993 року.   
Деталі на сайті www.scania.ua 
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