TISKOVÁ ZPRÁVA
Chrášťany, 08. 12. 2021

První Scania Citywide LF nové generace v Česku bude
jezdit v Břeclavi
Břeclavská společnost BORS rozšířila svou flotilu 14 městských autobusů
Scania Citywide o patnáctý. Jako vůbec první zákazník v České republice
si ale převzal novou generaci. Opět si vybral ekologický pohon na stlačený
zemní plyn (CNG).

Plynové autobusy Scania Citywide LF společnost BORS Břeclav provozuje od
roku 2018, kdy je pořídila v rámci dotačního projektu ve dvou vlnách na jaře a
na podzim. Nyní k nim přidává patnáctý autobus, který také bude zajišťovat
přepravu osob v rámci hromadné dopravy v Břeclavi. „O výběru dodavatele
rozhodlo naše poptávkové řízení, ve kterém nás přesvědčila Scania, jež
nabídla nejmodernější a nejlépe vybavený autobus,“ říká František Zugar,
generální ředitel BORS Břeclav.
Vedle komfortní výbavy pro řidiče i cestující má autobus i nejmodernější
bezpečnostní a asistenční systémy. Vedle automatického brzdného asistentu
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je vybaven i systémem Upozornění na nebezpečí ́ srážky se zranitelnými
účastníky silničního provozu (chodci a cyklisti v blízkosti vozidla) a Upozornění
na objekty v mrtvém uhlu, jenž detekuje jiná́ vozidla nacházející se v mrtvém
uhlu řidiče. K vysoké míře bezpečnosti přispívají i full LED hlavní světlomety.

Není bez zajímavosti, že ačkoliv je nový Citywide LF o půl metru kratší než jeho
předchůdce, nabízí stejnou přepravní kapacitu cestujících. Tedy 29 sedících a
51 stojících. Ti se mohou těšit na luxusně navržený interiér nebo USB
konektory.
Autobus pohání devítilitrový šestiválec o výkonu 280 k (206 kW) a s nejvyšším
točivým momentem 1350 N.m spolupracující s šestistupňovým automatem ZF
Ecolife 2.
Podrobnější informace poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon +420 602 344 874
E-mail viktor.tamayo@scania.cz
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Scania je předním světovým poskytovatelem řešení v oblasti dopravy. Společně s našimi
partnery a zákazníky se ubíráme směrem k udržitelnému systému dopravy. V roce 2020 jsme
našim zákazníkům dodali 66 900 nákladních vozidel, 5 200 autobusů a také 11 000
průmyslových a lodních pohonných systémů. Čisté tržby překročily 125 miliard SEK, z nichž
bylo více než 20 procent spojeno s poskytováním služeb. Společnost Scania, která byla
založena v roce 1891, aktuálně působí ve více než 100 zemích a zaměstnává přibližně 50 000
lidí. Výzkum a vývoj probíhá zejména ve Švédsku. Výrobní závody se pak nachází v Evropě
a Latinské Americe s regionálními produktovými centry v Africe, Asii a Eurasii. Scania je
součástí skupiny TRATON. Další informace naleznete na: www.scania.com.
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