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Scania na veľtrhu Bauma predstavuje 
nové motory pre pohonné riešenia 
Prestížny nemecký veľtrh stavebných strojov a techniky Bauma štartuje v Mníchove 24. 
októbra 2022. Scania na ňom vôbec prvýkrát verejnosti predstaví svoju novú platformu 
radových motorov. 
 
Scania na veľtrh priviezla niekoľko produktov, medzi nimi 13-litrový motor DC13 novej 
generácie, ktorý je určený na priemyselné použitie a výrobu elektriny. Na stánku bude 
zároveň vystavený elektromotor a batéria, oboje určené pre elektrifikované pohonné 
riešenia. Scania je známa ako spoľahlivý dodávateľ motorov pre pohonné riešenia a naše 
nové produkty sú teraz vyvinuté s ešte väčším dôrazom na udržateľnosť.  
 
Neoddeliteľnou súčasťou ponuky Scania sú aj digitálne služby konektivity. Tie sú navrhnuté 
tak, aby motor podával v stroji, ktorý poháňa, špičkový výkon a zároveň mu bola dopriata tá 
najlepšia údržba a podpora. Tieto služby sú dnes prirodzenou súčasťou našich dodávok, 
a preto aj tie budeme prezentovať na stánku na mníchovskom výstavisku. 
 
Návštevníci budú mať navyše možnosť vyskúšať si novú generáciu 11-litrového motora DC11 
prostredníctvom rozšírenej reality. Prítomnosť novej motorovej platformy na veľtrhu patrí 
k jeho zlatým klincom. „Ide o naše doteraz najúspornejšie motory, majú väčší krútiaci 
moment, vyšší výkon a až o 50 % dlhšiu životnosť,“ hovorí Pär Olof Åhlin, produktový 
manažér spoločnosti Scania pre oblasť Power Generation. 
 
Nová platforma motorov ponúka rovnaký výkon a spoľahlivosť, na ktorú sú zákazníci od 
Scanie zvyknutí, ale navyše prináša zníženie emisií CO2. „Chceme sa podieľať na tvorbe 
udržateľnejšej budúcnosti a zaujať vedúce postavenie, ktoré máme medzi nákladnými 
vozidlami a autobusmi, aj v oblasti priemyselných motorov,“ dodáva Åhlin. 
 
Udržateľnosť sa stala témou aj v oblasti stavebnej techniky. Platí pritom, že pokým sa budú 
používať spaľovacie motory – a v dohľadnom čase budú –, musí sa znižovať ich dopad na 
klimatickú zmenu. To je dôvod, prečo sa Scania zameriava na ich vplyv na klímu. „Všimnete 
si to pri najrôznejších stavebných alebo banských strojoch poháňaných motormi Scania. 
Táto zmena myslenia je úplne evidentná v prípade našej novej platformy radových motorov,“ 
hovorí Mert Uzel, produktový manažér Scanie pre priemyselné motory. 
 
Šancu zúčastniť sa veľtrhovej premiéry nových motorov budete mať na stánku Scanie 25. 
októbra o 11.30 hod. Budete mať zároveň príležitosť zistiť o našich novinkách viac a stretnúť 
sa s expertmi zo spoločnosti Scania. 
 
Taliansky špecialista na výrobu elektrických generátorov BRUNO už so Scaniou v minulosti 
spolupracoval a vzájomná kooperácia sa zopakuje aj na tohtoročnom veľtrhu Bauma. 
Tentoraz pôjde o skúšobnú verziu nového motora DC13 nainštalovanú do jedného z ich 
generátorov. 
 

Podrobnejšie informácie poskytne: 

Martin Přibyl, PR & Communication Coordinator CZ/SK, Scania CER (Czech Republic, 
Hungary, Slovakia) 
Telefón: + 420 739 543 056, e-mail: martin.pribyl@scania.com 
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Scania je popredným svetovým poskytovateľom riešení v oblasti dopravy. Spoločne s našimi partnermi 
a zákazníkmi sa uberáme smerom k udržateľnému systému dopravy. V roku 2021 sme našim zákazníkom 
dodali 88 930 nákladných vozidiel, 4 436 autobusov a tiež 11 786 priemyselných a lodných pohonných 
systémov. Čisté tržby prekročili 146 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 54 000 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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