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Scania на виставці IAA 2022:  

Візіонерські рішення, втілені у життя  
 Цього року на виставці IAA Scania представить різноманітні 

екологічно сталі рішення для клієнтів  

 Електричні акумуляторні вантажівки, розумні рішення для міст, в 
тому числі автобуси, а також новітні вантажівки Scania із силовою 
лінією Scania Super та цифрові рішення.  

 Чотирнадцять різних вантажівок будуть представлені на стенді у 
трьох різних тематичних зонах 

 Електричні вантажівки для регіональних перевезень, які Scania 
нещодавно запустила на ринок, будуть представлені на стенді 
вперше 

 Прем’єра вантажівок з новими потужними біогазовими двигунами – 
420 і та 460 к.с. в рамках IAA  

 Щодня студія Scania буде проводити онлайн трансляції з виставки 
IAA, розповідаючи про актуальні новини транспортної галузі, серед 
яких найбільша увага буде приділятися електрифікації та 
транспорту на відновлюваним видам палива.   

 
В рамках першої виставки IAA з 2018 року Scania широко представить свої 
екологічні транспортні рішення. Чотирнадцять різних транспортних 
засобів будуть виставлені на стенді в трьох тематичних зонах. Вони є 
частиною загальної пропозиції для клієнтів, які прагнуть зменшити викиди 
СО2, а також досягти найкращої економії експлуатації.  
Scania бореться з кліматичною кризою, пропонуючи стабільну цінність 
для клієнтів на основі паливної економічності, електрифікації та цифрових 
послуг, таких як новий портал «My Scania». 
 
 
“На виставці IAA команда Scania продемонструє, що наші амбіції сягають 
найвищого рівня у питаннях сталих транспортних рішень в системі 
екотранспорту», - говорить Стефано Федел, виконавчий віцепрезидент та 
керівник підрозділу продажів та маркетингу в Scania. «Наша пристрасть 
надавати клієнтам цінність служить дороговказом, коли ми впроваджуємо 
сучасні екологічні рішення, які ґрунтуються на модульності та діджиталізації. 
Вони повністю відповідають трансформації, яку транспортна галузь переживає 
сьогодні».   
 
Всі вантажівки Scania на стенді IAA свідчать про сервісно-орієнтований підхід 
Scania, який поєднує традиційні та цифрові послуги. Усі рішення базуються на 
транспортних засобах та перевезеннях, які вони виконують, але очевидно, що 
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підключені послуги є вирішальними для максимального збільшення 
прибутковості клієнтів тут і зараз:  
 
«Наша галузь вступила в епоху, коли успіх чи збій тісно пов’язані з тим, які 
послуги на основі даних пропонуємо ми та наші надійні партнери», — каже 
Федел. - Використовуючи дані від фінансів і страхування до профілактичних 
замін і послуг водіїв, можна адаптувати пропозицію до індивідуальних потреб 
кожного клієнта. Ми вже далеко просунулися у використанні потенціалу 
цифровізації та електрифікації для прибутку наших клієнтів». 
 
Scania багато років озвучувала позицію, що не існує єдиного ідеального рішення 
для транспортної індустрії в питаннях кліматичних змін. На думку Scania 
безвикопні види палива, такі як біометан та біодизель, відіграють важливу роль 
у досягненні науково обґрунтованих цілей щодо зменшення викидів СО2.  
 
Центральна частина стенду буде використана для експозиції широкого 
портфоліо цифрових та підключених послуг, а також послуг із заряджання 
електромобілів. Дві нові послуги будуть представлені широкому загалу вперше: 
My Scania та додаток Scania Driver. Обидві прокладають шлях до підвищення 
ефективності та прибутковості бізнесу клієнтів.  
 
“Виходячи з нашого принципу модульності, ми продовжуємо урізноманітнювати 
нашу пропозицію послуг для всіх сегментів клієнтів, - продовжує Федел. – Ця 
подорож впродовж десятиліття буде цікавою, оскільки вона пропонує більше 
альтернатив – і більше невпевненості – ніж будь-коли до цього. Дослідження 
невідомих територій приховує багато небезпек для кожного, хто це робить. Наш 
обов’язок, як провідного виробника, запропонувати всі відповідні послуги та 
підтримати наших клієнтів, надаючи консультації у найкращий спосіб через 
партнерство».  
 
Цього року на IAA на стенді Scania працюватиме спеціально обладнана студія, 
яка буде транслювати зустрічі експертів Scania із запрошеними гостями, під час 
яких будуть обговорюватися такі актуальні теми, як електрифікація, транспорт 
на безвикопному паливі та екологічно сталі рішення. Мета полягає в тому, щоб 
висвітлити новини салону IAA для тих, хто не зміг відвідати виставку.  
 
Транспортні засоби Scania на стенді IAA: 

Scania представить чотирнадцять транспортних засобів на стендах всередині та 
зовні в рамках виставки IAA 2022. В сегменті електрифікованих рішень Scania 
представить чотири електричні транспортні засоби на акумуляторах: один 
регіональний тягач BEV, презентація якого відбулась нещодавно, один 
електричний автобус та дві вантажівки для міських перевезень.  
Широка лінійка транспортних засобів Scania на IAA свідчить про те, що компанія 
не обмежується лише електричними засобами BEV: на стенді будуть 
представлені вісім вантажівок з двигунами ICE (двигуни внутрішнього згоряння), 
із яких дві з двигунами V8, три із силовою лінією Super (найефективніша 
трансмісія на ринку) і одна вантажівка на біометані з новим газовим двигуном.  
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На зовнішньому майданчику Scania площею 800 кв.м. розмістилося 5 одиниць 
техніки. Це електросамоскид BEV для міста, у якому збережені притаманні риси 
Scania XT, такі як міцність та надійність. Поруч буде розташований схожий 
самоскид, але з дизельним двигуном Scania V8. Також тут є великоваговий 
тягач V8 та автобус на шасі Scania з кузовом Irizar. І ще одна важлива деталь: 
три вантажівки будуть на тестовому майданчику: тягач Scania Super, електрична 
вантажівка BEV з крюковим захватом та вантажівка з гібридною трансмісією.  
 
 
З приводу додаткової інформації звертайтесь до: 
 

Леся Горошко, PR менеджер ТОВ «Сканія Україна» 
E-mail: Lesya.goroshko@scania.ua 

 

Scania – це провідний світовий постачальник транспортних рішень.Спільно із партнерами 
та клієнтами ми стимулюємо перехід на екологічно сталу транспортну систему. У 2021 році 
ми поставили 85 930 вантажних автомобілів, 4436 автобусів та 11786 промислових та 
суднових двигунів. Заснована у 1891 році, компанія наразі присутня у понад 100 країнах світу, 
в якій працюють 54 000 співробітників. Центри розробок та наукових досліджень 
розташовані у Швеції з філіями. Виробничі потужності зосереджені у Європі, Латинській 
Америці та Азії. Scania є частиною групи TRATON SE.  
В Україні Scania представлена з 1993 року. Наразі дилерська мережа складається із 13 
дилерських центрів та сервісних станцій, які надають послуги з продажу та обслуговування 
техніки Scania. Частка ринку Scania в Україні серед західних виробників великовагової техніки 
у сегменті більше 16 тонн становила 24% у 2021 році. 
Вся необхідна інформація на сайті: www.scania.ua 
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