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Scania Super vyhrala prestížny nemecký 1000-bodový 
test 
 
Vo svojom prvom porovnávacom teste rozhodla nová pohonná jednotka 
Super o víťazstve spoločnosti Scania v najznámejšom porovnávacom teste 
zo všetkých, nemeckom „tisícbodovom teste“. V teste, v ktorom tím 
skúsených medzinárodných novinárov zaoberajúcich sa nákladnými 
vozidlami posudzoval všetky dôležité aspekty moderných nákladných 
vozidiel na diaľkovú prepravu, sa ťahač Scania 460 R stretol s najnovšími 
verziami vozidiel Volvo a MAN. Išlo o štvrté víťazstvo značky Scania za 
sebou v tisícbodovom teste. Organizuje ho nemecký odborný časopis 
„Lastauto omnibus“ a výsledky budú nakoniec zverejnené v približne 10 až 
12 európskych odborných časopisoch. 
 

 
 

„Ide o prvé potvrdenie od nezávislých novinárov, že pohonná jednotka Super, 
ktorú sme predstavili v novembri v Södertälje, prináša deklarované výsledky 
a posunula nás a efektivitu dopravy ponúkanú spoločnosťou Scania ešte 
ďalej pred konkurenciu,“ hovorí Stefan Dorski, senior viceprezident, vedúci 
divízie Scania Trucks. „Rozdiely v týchto testoch bývajú obvykle malé, ale tu 
bola pohonná jednotka Scania Super približne o štyri percentá úspornejšia 
ako druhá v poradí“. 
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Pre test za rok 2021/22 stanovili organizátori celkovú hmotnosť vozidla 
40 ton, stredne veľkú lôžkovú kabínu a výkon až 480 koní. Priemerná 
spotreba nafty vozidla Scania na testovacej trati bola 27,1 l/100 km. 
Nasledovali vozidlá značky Volvo (28,2) a MAN (29,8). Po sčítaní šiestich 
rôznych častí testu (kabína, riadenie, pohonná jednotka / výkon, spotreba 
paliva, náklady / prevádzkové náklady, bezpečnosť) získalo vozidlo Scania 
spolu 947,3 bodu z 1000 možných. 
 

 
 
„Zo strany spoločnosti Scania vnímame tieto porovnávacie testy ako súčasť 
procesu vývoja našich produktov a zároveň ako potvrdenie toho, čo sme 
dosiahli,“ hovorí Dorski. „Tieto informácie využívajú pri svojom rozhodovaní 
najrôznejší zákazníci, pretože si prostredníctvom nezávislých odborníkov 
overujú nami deklarované vlastnosti.“ 

Toto vozidlo Scania 460 R s novým motorom a pohonnou jednotkou Super zvíťazilo 
v známom nemeckom porovnávacom tisícbodovom teste za rok 2021/22. Kľúčom 
k víťazstvu bola nová pohonná jednotka spoločnosti Scania, ktorá prispieva nielen 
k efektivite dopravy pre zákazníkov spoločnosti Scania, ale tiež k výrazným úsporám emisií 
CO2. Kompletný test bol prvýkrát zverejnený v časopise Lastauto omnibus 1-2 2022.   

Podrobnejšie informácie poskytne: 

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

Scania je popredným svetovým poskytovateľom riešení v oblasti dopravy. Spoločne s našimi partnermi 
a zákazníkmi sa uberáme smerom k udržateľnému systému dopravy. V roku 2020 sme našim 
zákazníkom dodali 66 900 nákladných vozidiel, 5 200 autobusov a takisto 11 000 priemyselných 
a lodných pohonných systémov. Čisté tržby prekročili 125 miliárd SEK, z ktorých bolo viac ako 20 
percent spojených s poskytovaním služieb. Spoločnosť Scania, ktorá bola založená v roku 1891, aktuálne 
pôsobí vo viac ako 100 krajinách a zamestnáva približne 50 000 ľudí. Výskum a vývoj prebieha najmä vo 
Švédsku. Výrobné závody sa nachádzajú v Európe a Latinskej Amerike s regionálnymi produktovými 
centrami v Afrike, Ázii a Eurázii. Scania je súčasťou skupiny TRATON. Ďalšie informácie nájdete na: 
www.scania.com. 
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