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Dokázali to znova – už šiestykrát: 

Scania Super zvíťazila v teste Green Truck 2022 
Nákladné vozidlo Scania opäť – už šiesty rok po sebe – získalo titul „Green Truck“ za 
vynikajúcu efektivitu prepravy a spotrebu paliva. Tentoraz spoločnosť Scania prihlásila 
nákladné vozidlo s novým pohonným ústrojenstvom Super. Na tento prestížny porovnávací 
test, ktorý každoročne organizujú dva nemecké odborné časopisy s cieľom určiť 
najúspornejšie nákladné vozidlo pre diaľkovú dopravu, sú pozvaní všetci výrobcovia ťažkých 
nákladných vozidiel v Európe.  
 
„Som nesmierne potešený, že model Scania bol už šiestykrát za sebou vyhodnotený ako 
najúspornejšie nákladné vozidlo,“ hovorí Stefan Dorski, senior viceprezident a vedúci divízie 
Scania Trucks. „Náš hnací reťazec Super na trhu stanovil úplne novú úroveň výkonnosti a 
naši zákazníci teraz môžu ťažiť z 8 % úspory paliva.“ 
 
Nový motor Scania Super, radový šesťvalec s objemom 13 litrov, bol predstavený v novembri 
2021 a je k dispozícii v štyroch výkonových verziách spĺňajúcich emisnú normu Euro 6. 
Ťahač s novým motorom sa zúčastnil tohtoročného testu Green Truck, ktorý prebieha v 
Nemecku na verejných komunikáciách. Každoročne sa jazdí po rovnakej trase dlhej 340 km, 
pričom na jednotlivých úsekoch sú rôzne podmienky. Tentokrát boli testované ťahače 4×2 s 
návesom, s výkonom 500 koní a celkovou hmotnosťou 32 ton. 
 
Test Green Truck organizujú popredné odborné časopisy „Trucker“ a „VerkehrsRundschau“. 
Účelom je určiť najefektívnejšie ťažké nákladné vozidlo pomocou vzorca, ktorý zohľadňuje 
spotrebu paliva i priemernú rýchlosť. Testovanie je prísne sledované. Faktory, ktoré 
ovplyvňujú výsledky (napr. vonkajšia teplota a protivietor), sú kompenzované použitím 
referenčného nákladného vozidla s dobre zdokumentovanou výkonnosťou, ktoré absolvuje 
každý test súbežne so súťažiacimi. 
 

 
 
„Víťazstvo v teste Green Truck je dôkazom našich úspechov a vizitkou hodnoty, ktorú Scania 
ponúka,“ hovorí Stefan Dorski, vedúci divízie Scania Trucks. „Tieto ťahače majú rovnaké 
špecifikácie a funkcie na úsporu paliva, ktoré dodávame svojim zákazníkom. Tí sú tak 
skutočnými víťazmi.“ 
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Podrobnejšie informácie poskytne: 

Martin Přibyl, PR & Communication Coordinator CZ/SK, Scania CER (Czech Republic, 
Hungary, Slovakia) 
Telefon: + 420 739 543 056, e-mail: martin.pribyl@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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