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Scania запускає нові рішення у сфері 
міського транспорту   

 Екологічні та раціональні вантажівки для доставки товарів у 
містах, комунального сектору, пожежних бригад відповідно до 
філософії компанії «тут і зараз».  

 Потужні двигуни для широкого спектру застосувань 

 Новий 7-літровий двигун для більшої економії пального та 
більшого навантаження  

 Розширена лінійка кабін нової L-серії, кабіна з низькою 
посадкою та нова екіпажна кабіна з кращою безпекою.  

 
“Як лідер у сфері екологічного транспорту, нашою відправною точкою є 
допомога клієнтам у боротьбі з такими викликами, як затори, безпека, турбота 
про довкілля і в той же час пропозиція низьких сумарних операційних витрат та 
найвищого комфорту для водіїв, - розповідає Александр Власкамп, старший 
віце-президент, підрозділ вантажівки. «З новими продуктами та послугами, ми 
можемо пропонувати кращі індивідуальні, ефективні та екологічні рішення, ніж 
інші виробники для кожного клієнта».   

 

 

Нові двигуни, нові кабіни та більше опцій дозволяють Scania консолідувати свою лідерську 

позицію у сфері сталих рішень.  

 

Міські транспортні рішення включають все -  від розвезення вантажів та 
збирання сміття до новітніх логістичних систем з фокусом на екологічності та 
раціональності. У великих містах з густонаселеними районами багато учасників 
дорожнього руху повинні ділити простір один з одним, не вступаючи при цьому в 
конфлікт.   
Scania виходить на ринок з екологічними рішеннями, при цьому пропонує 
вирішення традиційних проблем, з якими стикається міський транспорт, такі як, 
шум, довкілля, затори та прибутковість. Лінійка нового покоління Scania значно 
розширює пропозицію для міст.  
 
«Scania прийняла стратегічне рішення про розширення пакету послуг та лінійки  
двигунів та кабін, - говорить Власкамп. – Можливість для операторів та 
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замовників транспортних послуг пристосувати екологічні рішення у тісному 
діалозі зі Scania досягла нового рівня, незалежно від виду міських перевезень 
або рівня викликів. Екологія та турбота про довкілля є ключовим питаннями для 
усіх міст у всьому світі».  
 
 
 

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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