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Scania na veletrhu Czechbus představuje 
nový model Fencer 
Na výstavišti v pražských Letňanech dnes, 22. listopadu 2022, startuje 11. ročník 
středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, telematiky a servisní techniky 
Czechbus. Společnost Scania na něm poprvé české veřejnosti představí svůj nový model 
Fencer. 
 
„Těší nás, že můžeme náš nový model poprvé představit právě na veletrhu Czechbus, kde si 
ho budou moci prohlédnout nejen naši obchodní partneři, ale i široká veřejnost,“ říká Lukáš 
Martinů, manažer prodeje autobusů Scania (CZ & SK). Nová modelová řada Fencer nabízí 
vysokou kvalitu za přijatelnou cenu. Podobně jako zájezdové autobusy řady Touring je i 
Fencer výsledkem několikaletého společného vývoje inženýrů značek Scania a Higer.  
 
Autobus tak spojuje kvalitní provedení s výhodnou cenou. „Fencer je postavený na zcela 
nové platformě jako nejnovější generace modelů Citywide a Interlink,“ říká Martinů. Nechybí 
mu tedy například pokročilé asistenční systémy, moderní naftové, nebo plynové motory a 
chystají se rovněž elektrifikovaná provedení: hybrid a čistý bateriový elektromobil. 
 
„V podobě Fenceru uvádíme na trh vozidlo, které lze na míru přizpůsobit potřebám českých 
zákazníků nejen, co se pohonného ústrojí týče. Budeme mít verze nejrůznějších délek se 
dvěma, nebo třemi nápravami,“ doplňuje Martinů. Kromě typu f1 se sníženým nástupem je 
v nabídce rovněž meziměstský model f6. 
 
Na stánku Scanie bude Fencer vystaven ve verzi f1 se sníženým nástupem a s naftovým 
motorem o objemu devíti litrů. „Zvolili jsme takovou podobu stánku, aby korespondovala 
s originálním, ale zároveň jednoduchým, moderním designem autobusu. Připomíná tedy 
velkoměstskou zastávku, kde si návštěvníci mohou snadno prohlédnout veškeré informace 
na elektronické obrazovce. Posedět je možné přímo v interiéru autobusu,“ říká mluvčí 
společnosti Scania Czech Republic Martin Přibyl. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout 
i moderní pojetí pracoviště řidiče na palubě Fenceru. 
 

„Máme na co navazovat. V loňském roce získala Scania druhé místo v soutěži Top Expo za 
podobu svého stánku na veletrhu Czechbus,“ připomíná Přibyl. 

 

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 
 
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. 
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