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Scania představuje nový autobus pro dálkovou 
přepravu 
 
Vynikající prostor řidiče, vyšší nosnost, větší komfort pro cestující 
a výrazně nižší spotřeba paliva patří mezi hlavní přednosti, jimiž se 
vyznačuje nová generace autokarů Scania Touring. 
 

 
 

U nové generace byla nosnost přední nápravy zvýšena o 500 kg, což 
umožňuje lepší rozložení hmotnosti a dosažení větší kapacity pro cestující 
a zavazadla. 
 
Pracoviště řidiče spolu s prostorem pro průvodce doznaly několika inovací. 
„Jsme přesvědčeni, že naše pracoviště řidiče se řadí ke špičce v tomto 
odvětví. Nabízí výjimečnou ergonomii, výhled a přístup k ovládacím prvkům,“ 
říká Åke Allard, vedoucí produktového managementu v divizi autobusů 
a autokarů společnosti Scania. Díky nově vyvinutému odpružení a plynulému 
řazení zvyšuje nová generace autokarů Scania Touring pohodlí pro řidiče, 
posádku i cestující. 
 
Řidiče rovněž potěší nové pokročilé asistenční systémy, mezi které patří 
podpora pozornosti a prevence kolize při změně jízdního pruhu. „Tyto systémy 
v kombinaci se špičkovou konstrukcí vozidla a skvělými jízdními vlastnostmi 
zajišťují vyšší bezpečnost všech osob na palubě a přispívají k minimalizaci 
prostojů díky předcházení nehodám a omezování škod,“ uvádí Allard. 
 
Spotřeba paliva je jedním z hlavních faktorů podílejících se na provozních 
nákladech. V porovnání s předchozími modely dokáže nová generace 
autokarů Scania Touring snížit spotřebu paliva a škodlivé emise až o 6 % bez 
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jakýchkoli kompromisů v oblasti výkonu. Tohoto výsledku je dosaženo díky 
větší účinnosti hnacího řetězce a novým funkcím, jako je adaptivní tempomat 
s aktivní predikcí. 
 
„Všichni víme, jak důležitá je pro naše zákazníky maximální provozuschopnost 
podílející se na snižování nákladů a maximalizaci příjmů. A díky konstrukci 
našich vozidel a novým službám se domníváme, že budeme vždy jejich první 
volbou,“ dodává Allard. Konstrukce usnadňující údržbu, vysoká dostupnost 
dílů a nová proaktivní služba podporující provozuschopnost – Scania Flexible 
Maintenance – pomáhají upevnit pozici společnosti Scania jako hlavního 
poskytovatele řešení přispívajících k zajištění maximální provozuschopnosti. 
„Tato služba nám umožňuje být maximálně efektivní.“ Díky průběžnému 
monitorování provozních dat lze prostřednictvím služby Scania Flexible 
Maintenance přizpůsobit plány údržby potřebám každého jednotlivého vozidla 
a zabránit tak narušení běžného provozu. 
 
Nová služba Scania Zone provádí v reálném čase úpravy nastavení vozidla 
v předem definovaných zónách. Možnost omezit rychlost vozidla 
v konkrétních oblastech přispívá ke zvýšení bezpečnosti a současně snižuje 
úroveň emisí a hluku. 
 
„Celkově vzato Scania Touring umožňuje skloubit nízkoemisní dopravu 
s provozní hospodárností,“ uzavírá Allard. 
 
Pokud se chcete dozvědět více informací o nové generaci autokarů Scania 
Touring a řešeních Scania pro dálkovou dopravu, navštivte digitální showroom: 
scania.com/travelshowroom (EN). 
 
 

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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