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Dalších 5 vozidel Scania pro společnost TQM 
 
Opavská společnost TQM - holding s.r.o., rozšiřuje svůj vozový park o 5 
nových tahačů Scania. Dodávka nových tahačů je nejen součástí pravidelné 
obnovy vozového parku této společnosti, ale také i reakcí na narůstající 
poptávku po jejich dopravních službách. 
 

 
 
Nová nákladní vozidla Scania R 450 v konfiguraci 4x2 společnost TQM 
nechala pro své řidiče nadstandardně vybavit a budou určeny k zajištění 
dopravní obslužnosti v rámci celé Evropy a střední Asie.  
 
Opavský dopravce nakoupil první vozidla značky Scania v roce 2018. 
„Pravidelně obnovujeme náš vozový park a první dodávka nových tahačů 
Scania byla tehdy součástí právě této plánované obměny. Podmínkou nákupu 
bylo obnovení vozového parku o vozidla nové značky, která by splňovala naše 
interní kritéria, a to vynikající jízdní vlastnosti, spolehlivý provoz, kvalitní a 
dostupná servisní síť a v neposlední řadě atraktivita vozidel a jejich 
bezpečnost pro naše řidiče. Již tenkrát byl na trhu nedostatek řidičů nákladní 
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dopravy a tímto krokem jsme je chtěli motivovat. Výběru předcházela 
podrobná analýza a my jsme se rozhodli pro Scanii. Získali jsme tak i možnost 
porovnání provozních aspektů těchto vozidel s dalšími vozidly, které tvoří náš 
vozový park,“ říká výkonný ředitel společnosti TQM - holding s.r.o. Ing. Jiří 
Mainuš.  
 
„Byli jsme přesvědčeni o tom, že vozidla Scania se společnosti TQM vyplatí a 
osvědčí tak své kvality a spolehlivost i v rámci delšího časového horizontu. 
Opět proto děkujeme za projevenou důvěru a přejeme řidičům co nejvíce 
kilometrů bez nehod,“ říká prodejce nových vozidel Scania Rudolf Chodelka. 
 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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