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Scania na veletrhu Bauma představuje 
nové motory pro pohonná řešení 
Prestižní německý veletrh stavebních strojů a techniky Bauma startuje v Mnichově 24. října 
2022. Scania na něm vůbec poprvé veřejnosti představí svou novou platformu řadových 
motorů. 
 
Scania na veletrh přivezla několik produktů, mezi nimi 13litrový motor DC13 nové generace, 
který je určen pro průmyslové použití a výrobu elektřiny. Na stánku bude rovněž vystaven 
elektromotor a baterie, obojí určené pro elektrifikovaná pohonná řešení. Scania je známa 
jako spolehlivý dodavatel motorů pro pohonná řešení a naše nové produkty jsou nyní 
vyvinuty s ještě větším důrazem na udržitelnost.  
 
Nedílnou součástí nabídky Scania jsou i digitální služby konektivity. Ty jsou navrženy tak, aby 
motor podával ve stroji, který pohání, špičkový výkon a zároveň se mu dostalo té nejlepší 
údržby a podpory. Tyto služby jsou dnes přirozenou součástí našich dodávek, a proto je 
budeme rovněž prezentovat na stánku na mnichovském výstavišti. 
 
Návštěvníci budou mít navíc možnost vyzkoušet si novou generaci 11litrového motoru DC11 
prostřednictvím rozšířené reality. Přítomnost nové motorové platformy na veletrhu patří 
k jeho zlatým hřebům. „Jedná se o naše dosud nejúspornější motory, mají větší točivý 
moment, větší výkon a až o 50% delší životnost,“ říká Pär Olof Åhlin, produktový manažer 
společnosti Scania pro oblast Power Generation. 
 
Nová platforma motorů nabízí stejný výkon a spolehlivost, na kterou jsou zákazníci od 
Scanie zvyklí, ale navíc přináší snížení emisi CO2. „Chceme se podílet na tvorbě udržitelnější 
budoucnosti a zaujmout vedoucí postavení, které máme mezi nákladními vozidly a autobusy, 
i v oblasti průmyslových motorů,“ dodává Åhlin. 
 
Na udržitelnost se na každý pád začalo hledět i v oblasti stavební techniky. Platí přitom, že 
dokud se budou používat spalovací motory – a v dohledné době budou –, musí se snižovat 
jejich dopad na klimatickou změnu. To je důvod, proč se Scania zaměřuje na jejich vliv na 
klima. „Všimnete si toho u nejrůznějších stavebních nebo důlních strojů poháněných motory 
Scania. Tato změna myšlení je naprosto evidentní v případě naší nové platformy řadových 
motorů,“ říká Mert Uzel, produktový manažer Scanie po průmyslové motory. 
 
Šanci zúčastnit se veletržní premiéry nových motorů budete mít na stánku Scanie 25. října 
v 11:30. Budete mít zároveň příležitost zjistit o našich novinkách více a potkat se s experty 
společnosti Scania. 
 
Italský specialista na výrobu elektrických generátorů BRUNO, již se Scanií v minulosti 
spolupracoval a vzájemná kooperace se zopakuje i na letošním veletrhu Bauma. Tentokrát 
se bude jednat o zkušební verzi nového motoru DC13 nainstalovanou do jednoho z jejich 
generátorů. 
 

 

Podrobnější informace poskytne: 

Martin Přibyl, PR & Communication Coordinator CZ/SK, Scania CER (Czech Republic, 
Hungary, Slovakia) 
Telefon: + 420 739 543 056, e-mail: martin.pribyl@scania.com 
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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 2021 jsme 
našim zákazníkům dodali 88 930 nákladních vozidel, 4 436 autobusů a také 11 786 
průmyslových a lodních pohonných systémů. Čisté tržby překročily 146 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 54 000 
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. 


