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Koncern Scania zainaugurował działal-
ność w Polsce w 1995 r. W pierwszym okresie 
głównym zadaniem Scania Polska był rozwój 
sieci dilerskiej i serwisowej, a tym samym za-
pewnienie sprawnego funkcjonowania pol-
skim i zagranicznym użytkownikom pojaz-
dów Scania. Obecnie sieć serwisowa Scanii 
obejmuje 35 stacji serwisowych, równomier-
nie pokrywających całą Polskę. Sieć sprzeda-
ży tworzy 10 dilerów, w tym 8 należących do 
Scania Polska). Działalność ta wspomagana 
jest przez Centrum Szkoleniowe w Warsza-
wie i w Opolu, Centralny Magazyn Części 
oraz Scania Finance Polska (oferująca klien-
tom nowoczesne, dostosowane do ich po-
trzeb, rozwiązania finansowe), a także cało-
dobowy serwis drogowy Scania Assistance. 
W 2013 r. nowe stacje serwisowe zostały 
uruchomione w Kielcach, Koszalinie, Byd-
goszczy, Siedlcach, Toruniu i Zielonej Górze. 
W budowie są stacje w Białymstoku, Bielsko-
Białej i Bolesławcu. 

Do końca listopada Scania Polska sprze-
dała ponad 2 300 samochodów ciężaro-
wych, 127 samochodów komunalnych 
(w tym 30 zasilanych CNG), 60 pojazdów po-
żarniczych i ratowniczych oraz 50 leśnych. 
W 2013 r. Scania sprzedała także ponad 900 
pojazdów używanych.

W segmencie autobusów Scania sprzeda-
ła w 2013 r. w Polsce 102 pojazdy. Dotychczas 
taką wielkość sprzedaży na polskim rynku fir-
ma osiągnęła dwukrotnie – w 2007 i 2008 r. 
Wśród sprzedanych wówczas autobusów 
były miejskie (59 w 2007 r. i 62 w 2008 r.), tury-
styczne (odpowiednio 37 i 35) oraz między-
miastowe (odpowiednio 2 i 1). Ponad 100 au-
tobusów Scania OmniCity, przeznaczonych 
do obsługi komunikacji miejskiej Warszawy, 
kupił wówczas PKS w Grodzisku Mazowiec-
kim. W minionym roku Scania nie sprzedała 
w Polsce żadnego autobusu miejskiego. Do-
starczenie do klientów w Polsce ponad 100 
autobusów międzymiastowych i turystycz-
nych uznać należy za znakomite osiągnięcie.

Największym kontraktem spółki Scania-
-Polska w 2013 r. była dostawa 60 autobusów 
Scania Irizar New Century 12.35 dla polskiej 
armii. Wartość zamówienia, finansowanego 
ze środków Ministerstwa Obrony Narodo-
wej, wyniosła 57,1 mln zł. Był to największy 
w Polsce jednorazowy przetarg na autobusy 
turystyczne w historii. 

Istotnym kryterium wyboru w przetar-
gu ogłoszonym przez MON było zużycie 
paliwa. W celu ustalenia średniego zużycia 
paliwa w marcu 2013 r. odbyło się 5 jazd te-
stowych. W ich trakcie autobus, bez obcią-

żenia pasażerami, miał przejechać 100 km 
z prędkością średnią 70 km/h. Średni wynik 
uzyskany przez autobus Scania Irizar New 
Century 12.35 wyniósł 14,6 l/100 km. Najniż-
sze zużycie paliwa wyniosło 13,9 l/100 km. 

W pierwszym etapie postępowania zmie-
rzającego do wyboru oferenta zaintere-
sowani dostawcy składali pisemne oferty. 
W drugim etapie przeprowadzono aukcję 
elektroniczną. Wybrana została oferta Scanii,  
mimo że nie zawierała ona najniższej ceny. 
W tym przypadku decydujące było niskie 
zużycie paliwa. 

W autobusach Scania Irizar New Cen-
tury 12.35 dla wojska zastosowano trzyna-
stolitrowe silniki o mocy 440 KM Euro 5 SCR 
oraz dwunastobiegowe skrzynie biegów 
z Opticruise i retarderem. Pasażerami auto-
busów będą żołnierze oraz dowództwo jed-
nostek wojskowych z całej Polski. Z myślą 
o ich komforcie i bezpieczeństwie oraz ja-
kości pracy kierowców wyposażono je m.in. 
w klimatyzację miejsca kierowcy i pasaże-
rów, 45  siedzeń +1+1, elektryczne rolety 
przeciwsłoneczne kierowcy, barek kawowy 
z lodówką, bezwładnościowe pasy bezpie-
czeństwa na wszystkich fotelach, reflektory 
ksenonowe, kamery wejścia środkowego, 
czujniki cofania, sprzęt audio video DVD, 
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13 grudnia 2013 r. – na świątecznym spotkaniu z dziennikarzami – Scania podsumowała kończący się rok. Zdaniem Kjella Örtengrena –  
dyrektora generalnego Scania Polska S.A. – był to jeden z najlepszych okresów w historii Scanii w Polsce. Firma odnotowała przyrost sprzedaży 
samochodów ciężarowych, autobusów i pojazdów używanych. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze osiągniecia Scanii w 2013 r.
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monitory LCD 22” i 15’’ oraz nawigację GPS. 
Autobusy zostały objęte trzyletnim pakie-
tem serwisowym. Może on być realizowany 
we wszystkich serwisach Scanii w Polsce.

W 2013 r. Scania dostarczyła 26 autobusów 
Scania Touring przedsiębiorstwom z grupy 
Mobilis, w tym 20 pojazdów dwuosiowych i 6 
trzyosiowych. Umowa na dostawę tych auto-
busów podpisana została w rok po zawarciu 
strategicznego partnerstwa pomiędzy tymi 
fi rmami. Po zrealizowaniu tej dostawy Mobilis 
eksploatuje już 31 autobusów Scania Touring.

Dostarczone do Mobilisa autobusy Scania
Touring 4 2 wyposażone zostały w trzy-
nastolitrowe silniki o mocy 400 KM, Euro 5 
EGR oraz ośmiobiegową skrzynię biegów 
z Opticruise i retarderem. Autobusy Scania 
Touring 6 2*4 mają trzynastolitrowe silniki 
o mocy 440 KM, Euro 5 EGR oraz dwuna-
stobiegową skrzynię biegów z Opticruise 
i retarderem. Przeznaczone są one do dale-
kobieżnego transportu międzymiastowe-
go. Pojazdy będą obsługiwać m.in. trasy do 
Olsztyna, Warszawy, Krakowa, Torunia, Wła-
dysławowa, Przemyśla, Zakopanego, Kryni-
cy Zdroju, Helu, Kołobrzegu oraz Karpacza.

We wszystkich autobusach Scania Touring 
dostarczonych do Mobilisa zastosowano 
system zarządzania fl otą Scania Fleet Ma-
nagement (FMS). Pozwala on menedżerowi 
zdalnie obserwować fl otę w czasie rzeczy-
wistym za pomocą smartfona lub tabletu. 
Umożliwia zapoznanie się z danymi wcho-
dzącymi w skład pakietu „Kontrola”, np. in-
formacjami o poszczególnych pojazdach 
i kierowcach, aktualnej aktywności oraz 
dokładnej pozycji. Aplikacja podaje również 
komunikaty o przebiegu jazdy w ostatnim 
czasie, będące wyciągiem z danych zgro-
madzonych na portalu. Umożliwia on m.in. 
analizę zużycia paliwa i emisji CO2. 

Przeprowadzona w autobusach Scania 
Touring eksploatowanych przez Mobilis 
analiza zużycia paliwa przy wykorzystaniu 
aplikacji Scania Fleet Management wskazu-
je, że w przypadku modelu dwunastometro-
wego średnia wynosi poniżej 24 l/100 km. 
W autobusach trzyosiowych zużycie paliwa 
nie przekracza 27 l/100 km.

Obecnie instalowany system FMS pozwa-
la na kontrolowanie „on line” stanu technicz-
nego pojazdów oraz na identyfi kowanie ko-
dów uszkodzeń. Umożliwia to maksymalne 
skrócenie czasu niezbędnego na naprawę 
pojazdu. Najbliższy warsztat natychmiast po 
otrzymaniu kodu informacji o uszkodzeniu 
przygotowuje niezbędne części do napra-
wy, jeszcze przed przyjazdem pojazdu. 

System FMS umożliwia również sczyty-
wanie z tachografu danych o czasie pracy 
kierowcy. Są one kojarzone z danymi z sys-

W 2013 r. Scania dostarczyła do MPO w Warszawie 19 śmieciarek napędzanych dziewięcio-
litrowym silnikiem EEV Euro 5 o mocy 270 KM zasilanym gazem CNG

Scania CityWide na ulicach Krakowa

Scania Irizar New Century 12.35
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temu lokalizacji GPS i przesyłane poprzez 
GPRS do fi rmy przewozowej, gdzie mogą 
być archiwizowane.

W ramach strategicznego partnerstwa 
z fi rmą Mobilis we wrześniu 2013 r. testowa-
ny był w Krakowie autobus Scania CityWide. 
Ten niskopodłogowy pojazd ma długość 
17 997 mm, szerokość 2 550 mm, a w najwyż-
szym miejscu 3 150 mm wysokości. Jest napę-
dzany pięciocylindrowym silnikiem o pojem-
ności 9 291 cm3 i mocy 320 KM, spełniającym 
normę emisji spalin Euro 6. Trwające tydzień 
testy potwierdziły bardzo niskie średnie zuży-
cie paliwa – 46,9 l/100 km w ruchu miejskim 
przy średniej prędkości poniżej 18 km/h na 
jednej z najcięższych linii w Krakowie.

Testowany w Krakowie autobus Scania 
CityWide ma 59 miejsc siedzących i 54 miej-
sca stojące. Dla komfortu podróżnych wy-
posażono go w systemy klimatyzacji oraz 
wewnętrznej i zewnętrznej informacji pasa-
żerskiej. Został także dostosowany do prze-
wozu osób niepełnosprawnych. 

W 2013 r. Scania wprowadziła do swojej 
ofert pojazdy z silnikami Euro 6. Pełna gama 
tych silników obejmuje 15 modeli o zróż-
nicowanej pojemności i mocy (od 250 do 
730 KM). W ofercie znajdują się zarówno sil-
niki na olej napędowy, jak i wykorzystujące 
paliwa alternatywne, w tym biodiesel i gaz. 
Silniki gazowe mogą być zasilane zarówno 
sprężonym gazem ziemnym (CNG), jak i cie-
kłym gazem (LNG), w tym również biogazem.

Najbardziej popularne silniki w autobu-
sach miejskich, międzymiastowych i tury-
stycznych Scania to te, w których normę czy-
stości spalin Euro 6 uzyskuje się wyłącznie 
przy pomocy selektywnej redukcji katali-
tycznej SCR. W przypadku autobusów miej-
skich (Scania Citywide) i międzymiastowych 
(Scania A-30) są to pięciocylindrowe silniki 
serii dziewięciolitrowej o mocy maksymal-
nej 320 i 360 KM. 

Większość autobusów turystycznych 
Scania wyposażana jest w silnik sześcio-
cylindrowy o pojemności 12,7 dm3 i mocy 

maksymalnej 410 KM (DC13 115). Również 
ten silnik spełnia normę Euro 6 jedynie za 
pomocą układu SCR, a więc bez skompliko-
wanego i dodatkowo obciążającego silnik 
układu recyrkulacji spalin EGR. Zastosowa-
no w nim zwykłą turbosprężarkę, czyli bez 
turbiny o zmiennej geometrii łopatek.

Wraz z wprowadzeniem silników Euro  6 
Scania proponuje nowe, zaawansowane 
urządzenia – Scania Eco-roll. Zwiększają one 
bezpieczeństwo i wydajność transportu, 
jednocześnie redukując koszty. Automa-
tycznie wyliczają, która z możliwości przy-
niesie największe oszczędności: zjazd ze 
wzniesienia na biegu jałowym czy hamowa-
nie silnikiem przy odciętym dopływie pali-
wa. Zastosowanie tego systemu pozwala na 
redukcję zużycia paliwa o ok. 2%. 

W 2014 r. Scania zamierza kontynuować 
umacnianie swojej pozycji na rynku auto-
busów turystycznych i międzymiastowych. 
W tym celu w dalszym ciągu podejmowane 
będą działania zmierzające do pozyskiwania 
klientów niebiznesowych. Przykładem może 

być najbogatsza gmina w Polsce – Klesz-
czów, do której – w wyniku wygranego prze-
targu – dostarczone zostaną w kwietniu br. 
2 autobusy Scania Irizar PB. Łącznie Scania 
planuje sprzedać 50 nowych autobusów. 

Scania zamierza także zwiększyć swój udział 
w rynku autobusów używanych. W 2014  r. 
rozpocznie swoją działalność Centrum Uży-
wanych Autobusów SCANIA w Słupnie 
k. Warszawy. Park przeznaczonych do sprze-
daży autobusów używanych jest tworzony 
w oparciu o luksusowe autobusy turystyczne 
klasy premium Scania Irizar PB. Motyw wybo-
ru akurat tego modelu jest prosty: autobusy 
Scania Irizar PB, w Polsce zwane delfi nami, 
docenione zostały ze względu na niezawod-
ny zespół napędowy Scania, jak i wyjątkową 
futurystyczną, niezwykle pozytywnie przyjętą 
w Polsce linię nadwozia. Pojazdy niemal z nie-
zmienionym nadwoziem produkowane są od 
2002 r. i w dalszym ciągu ich „design” wzbu-
dza dreszcz emocji. Scania zamierza kupować 
te autobusy w Europie Zachodniej, a następ-
nie po gruntownym remoncie i doposażeniu 
zgodnie z życzeniem klienta, lakierować całą 
powierzchnię nadwozia. W ten sposób klient 
otrzyma autobus, jak z taśmy produkcyjnej 
z lśniącym lakierem i z gwarancją. Celowość 
takich działań potwierdzają dotychczaso-
we próbne projekty. Przykładem mogą być 
sześcio- i siedmioletnie autobusy Scania Iri-
zar PB dostarczone do przedsiębiorstw PKS 
i klientów prywatnych. W 2014 r. Scania pla-
nuje odbudować co najmniej 15 autobusów, 
które otrzymają certyfi kat Scania Approved. 
Potencjalnych klientów zainteresuje zapewne 
fakt, że Scania nie wyklucza przy takiej trans-
akcji możliwości odkupywania starszych au-
tobusów klienta.

Jeden z używanych Scania Irizar PB z certyfi katem SCANIA

Dostawa pierwszych 7 z 26 zakupionych przez Mobilis autobusów Scania Touring


