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Scania Production Slupsk - 
nowy etap dzialalnosci 

14 wrzesnia 2010 r. w zakladach Sca- 
nia Production Slupsk SA miala miejsce 
uroczystosc otwarcia nowej linii produk- 
cyjnej. Przebudowa hali produkcyjnej trwa- 
la bardzo kr6tko. Pierwsze prace rozpo- 
czgto w maju br. przy utrzymaniu produk- 
cji autobusow. Do wyposaienia nowej linii 
wykorzystano przerwg urlopowq na prze- 
lomie lipca i sierpnia tak, aby przebudo- 
wa fabryki byla jak najmniej odczuwalna 
dla klientow. 

Przeprowadzone prace modernizacyj- 
ne, jak rowniei wprowadzona wczeiniej 
reorganizacja metod pracy i zarqdzania, 
a takie skrocenie czasu dostaw spowodo- 
waly, i e  slupskie zaklady zaliczajq sig dzis 
do najefektywniejszych fabryk autobusow 
w Europie. Dzigki tym zmianom udab sig 

zwigkszyb wydajnosc pracy o okob 30% 
w stosunku do stanu sprzed kilku lat. Sta- 
nowiska pracy oraz logistyka produkcji zo- 
staly zorganizowane zgodnie z nowo- 
czesnq metodq SPS, czyli Systemem Pro- 
dukcji Scania. Ten zaawansowany techno- 
logicznie system jest plzyjazny dla praww- 
nikow, a takie dla Srodowiska. Nowy sys- 
tem pozwolil na znaczne skrocenie czasu 
przemieszczania sig montowanych pojaz- 
dow pomigdzy stanowiskami. Prawwnicy 
majq wszystkie niezbgdne narzedzia oraz 
podzespoly w pobliiu swoich stanowisk 
pracy. To wszystko w w a  na oszcz@n&c 
czasu, M6ra pozwala na wyprodukowanie 
wigkszej liczby autobusow przy zachowa- 
niu tej samej kubatury ha1 i liczby zatrud- 
nionych pracownik6w. 

W nowej hali produkcyjnej moie byc 
wyhvarzanych rocznie okdo 2 tys. auto- 
busow miejskich z rodziny OmniCity 
i OmniLink, a w pnypadku pelnego wyko- 
rzystania moiliwosci drugiej zmiany, licz- 
ba ta moie osiqgnqt nawet 3 tys. To o oko- 
lo 800 pojazdow wigcej w porownaniu'ze 
zdolnosciami produkcyjnymi sprzed mo- 
dernizacji. Koszt nowej inwestycji wy- 
niosl 11,8 mln zl. 

W fabryce obok kompletnych autobu- 
sow montowane sq takie podwozia do 
autobusow miejskich. Ze Slupska autobu- 
sy wysylane sq do odbiorcow w wlej Eu- 
ropie, a podwozia trafiajq takie poza nasz 
kontynent, gl6wnie do innych montowni 
Scanii zlokalizowanych w Afryce i Azji. To 
wszystko sprawia, i e  fabryka w Stupsku 



Wnqtrze hali piodukcyjnejpo rnodernizacji 

jest bardzo wainym ogniwem w skali cale- 
go koncemu, bgdqc centrum kompetency- 
nym w zakresie autobusow miejskich i re- 
gionalnych. Na dziefi dzisiejszy zaklad za- 
ttudniaokolo 700 pracownikdw ze Slupska 
i regionu. Tym samym Scania jest jednym 
z najwainiejszych pracodawdw w regio- 
nie o wysokim wskainiku bemboda. 

UroczystoSC otwarcia zmodernizowa- 
nej hali produkcyjnej prowadzit Gelt Flod- 
kvist, Dyrektor Scania Production Slupsk 
SA. Zapewnit, i e  zaktad jest gotowy do 
zwigkszania produkcji w miarg wzrostu 
zambieli na nowe autobusy. PodkreSlat, 
ze dla mmoju dupskich zaktadow od sa- 
mego p o q t k u  ogmmne znaaenie mia- 
to zaangaiowanie i wsparcie wladz lo@- 
nych - miejskich, gminnych i powiato- 
wych, atakiewladz wojewodzkich. W u w  
czystosci udzial wzigli: Prezw i D ktor 
Generalny koncernu Scania Leif r stlmg, 
ambasador SMlecji Dag Hartelius, Woje 
woda Pomorski Roman Zaborowski, 
przedstawiciele wtadz miasta Stupska, 
gminy Slupsk, gminy Kobylnica, kiirownb 
two koncernu, atakte pmcownicy i zapro- 
szeni goScie. 

W swoim przemowieniu prezes Leif 
0stling p~zypomniat okolicznobi, ktore 
przesqdzily o tym, i e  Scania mi@ sig 
zeslupskq Kapenq. Gdy w 1992 row, Sca- 
nia szukala partners, strona polska pro- 
ponowala wspwracg z Autosanem. Osta- 
tecznie wladze koncemu zdecydowaly sig 
na lokalizacie montowni w Stupsku z uwaai 

zaktadu, doSwladuen~e w remoncie au- 
tobusow oraz bliskoSC Gdaliska, jako 
osrodka naukowego, ksztatcqcego kadrg 
injnieryjnq. 

Swojq obecnoe w Polsce, Scania za- 
pouqtkowata w paidzierniku 1992 roku, 
kiedy to waz z Kapencj utworzyla sp&g 
joint venture Scania Kapena SA. Jednym 
zczynnikh, kt&y ktiwydzito podjqciu de- 
cyzji, byla sprzedai20 autobus6w przegu- 
bbwych SmiaCNKl13ALB do MPKKra- 
k6w. CXwarcieMasnej montowni miatotak- 
ie uchroniC Scanig przed placeniem zapo- 
rowych cei na poziomie 46%, jakie w h- 
czesnym uasie obowiqqwaly w naszym 

Leif Ostling - Prezes i Dyrehtor Generalny 
Scania A.B. 

kraju. Na pocqtku 1993 roku w Slupsku 
rozpongto m o n ~  cianikow siosiodlowych. 
W szczytowym momencie, bramy fablyki 
w Stupsku opuSci)o blisko 1,gtys. ciqiar& 
wek. W n i e  w latach 1992-2002 w pol- 
skich zakladach montowano 7,5 tys. po- 
jazdow cigiarowych. 

W 1994 roku uruchomiono montai 
przemydowy autobush. Pod koniec sietp 
nia IS95 roku w Slupsku przekazano pierw- 
szy niskowejsciowy autobus, zbudowany 
w Polsce. W t o  dwunastommwaScania 
CN113 M a s ,  przeznaczona dla krakow- 
skiego MPK. Qcznie w ciqgu czterech lat 
produkcji, w Slupsku powstato okolo 90 

na lepsq logistyke, optymainq wielko& Monraz mooum przeonfe, os, oo pozosrare, czgsn poowozfa 



Stanowisko rnontaiu czeSci dachowg Przed zamontowaniern dachu, Stanowisko monta2u Scian bocmych i czesci dachowej 
w kam'ach rnontuje sic wsrystltie niezbp'ne kable instalacjielehtrycznej, 
przewc@ instalacji pneurnawznej, dwietlenie I elementy wentylacj 

pojazdow tego typu, More obecnie jeid$ pnekroczyla 35 egzernplarzy. Stalo sie ja- kkdach wybudowano 70 autobus6w p n e  
oo ulicach Krakowa, Malborka. Konina sne, i e  uzasadnieniem dla dalszego funk- znaczonych na ekspolt. Produkcje ekspor- 
/ Stupska. ~ajwiekszym problemem byta cjonowania nowej sp&i bylo podj&ie pro- tow3 uzupelnik budowa 770 podwozi. 
wielkosc ~rodukcii, Mora w rekordowym dukcji ekspoltowej. Obok autobudw prze- Prz6iomem w dzialalnosci zakkdu byb . ~ 

dla kornunikacji iiejskiej - 1997 roku nie znaczonych naty"ek polski, w polskichza- uruchomienie produkcji nowego modelu 

I Stanowisko montaiu podwozia z nadwoziem 



Jedna z 1;n;; montair 

OmniCity z nadwoziem aluminiowym 
i przebiegiem niskiej podiogi na calej dlu- 
gosci autobusu. Nowa technologia lqcze- 
nia elementow nadwozia przy pomocy 
pdqczen gwintowych zostata opracowa- 
na przez szwajcarskqfirmg Alcan. Produk- 
cja nowego autobusu w Polsce zarowno 
na rynek krajowy jak i na eksport zostata 
uruchomiona w I kwartale 1999 r. Wraz 
z uruchomieniem produkcji trzeba bylo 
calkowicie zmieniC organizacje pracy. 
Zmniejszona liczba komponentow nie- 
zbednych do produkcji kompletnego po- 
jazdu, zastqpienie przy produkcji nadwo- 
zia, technologii spawania, technologiq 
pdqczen gwintowych oraz technologiq 
klejenia spowodowalo zmniejszenie wiel- 
koSci powienchni ha1 fabrycznych i zatrud- 
nienia. Dwa lata poiniej w Slupsku u ~ c h o -  
miono produkcje przegubowej wersji 
Omni City. JakoSC produkcji wyrobow po- 
wstajqcych w Slupsku oraz niskie koszty 
produkcji, przesqdzl!y o podjeciu decyzji 
o skupieniu w Polsce catej aktywnoSci 
koncernu w zakresie autobusClw miejskich. 

W ramach opiymahqi koszI6wprcduk- 
cji i lepszej koordynacji dziatan w macierzy- 

< stych zakladach w Sodeltelje poia.czono 
dzialy marketingowe i sprzedaj podwozi 
oraz kompletnych autobudw w jednq 
organizacje Scania Buses & Coaches. 
Rownolegle zlikwidowano zaklady autobu- 
sow miejskich w Katrineholm, przenoszqc 
do Sodemlje biura konstrukcyjne, a do 
Slupska linie montaiowq. Dziat konstruk- 
cyjny autobusow polqczono z biurami kon- 
st~kcyjnymi samochodow cieiarowych, 
tworzqc wspolne Centrum Techniczne 
Scanii. Dziatanie to przynioslo wymierne I korzySci, bowiem blisko85% komponentow 

uiywanych w obu rodzajach pojazdow jest 
wspolna. Co wiecej, wszystkie funkcje 
wspomagajqce, jak np. technologic infor- 
matyczne, laboratoria, pomieszczenia t e  
stowe, sq uiytkowane w sposob bardziej 
wydajny. 

Po zakonczeniu montaiu cieiarowek 
w czerwcu 2002 roku, wszystkie moce pro- 
dukcyjne slupskiej fabryki zostaly skiero- 
wane na produkcje autobusow miejskich, 
More pneznaczone sq na rynki niemal 
wszystkich krajow europejskich. Od czetw- 
ca 2003 roku gi6wnym zaktadem koncer- 
nu produkujqcym kompletne pojazdy jest 
sp&a Scania Production Slupsk, powsta- 
ta na bazie Scanii-Kapena. Przeniesienie 
caiej produkcji do Polski zostalo poprze- 
dzonewykupem od Cacciammali 35% ak- 
cji zaktadow w Slupsku w grudniu 2002 
roku. W 2002 roku hale zaktadu opuSci4o 
95 pojazdow przeznaczonych na rynek 
skandynawski, &ski i bmjski. Od tego 
momentu notowany jest staiy wzrost pro- 
dukcji. W latach 2003-2005 w Slupsku pro- 
dukowano od 250 do 350 jednostek rocz- 
nie. W 2004 roku game produkowanych 
mcdeli rozszerzono o autobusy przystoso- 
wane.do N C ~ U  lewostronnego, w tym tak- 
i e  o autobusy pietrowe OmniCii DD. 

Obecnie sbpska fabryka produkuje 
zarowno autobusy OmniCii i OmniLink, jak 
rowniei od 2006 roku niskopodlogowe 
podwozia serii N. W tym samym roku 
w Slupsku uruchomiono produkcje kolej- 
nej generacji modelu OmniCity o fabrycz- 
nym oznaczeniu P5 wyposaionej w silnik 
Euro-4 i magistral? CAN. Na przeiomie lat 
2007 i 2008 w Slupsku produkowano tak- 
ieautobusy klasy kombi Omniline, M6rych 
produkcja zostala przejeta po sprzedaniu 

ilontaiautobusow Scania OmniCiiydla MZK 
&psk ipiqtrowch autobusow dla Londynu 

dunskich zaktadow w Silkeborgu norwe- 
skiej firmie Vest-Buss AS. 

W 2006 roku wielkosC produkcji osiq 
gn@a poziom okob 1 tys. autobusow i pod- 
wozi. Rok poiniej przekroczono tg wiel- 
kosc. W ubieglym roku w Siupsku powsta- 
ly 903 kompletne autobusy i 714 podwozi. 
W ciqgu jedenastu lat obiekty przy ul. G N ~ -  
waldzkiej opuscito 3690 kompletnych au- 
tobusow oraz blisko 2,4 tys. podwozi. 
Znaczny wzrost produkcji wymusil moder- 
nizacje istniejqcych ha1 fabrycznych. 

Do polowy 201 0 mku autobusy powsta- 
waty w 17 gniazdach produkcyjnych. 
Qcznie wraz ze stanowiskami itohcowego 
odbioru bylo blisko 50 stanowisk. Stano- 
wiska montaiowe w gt6wnej hali byly ulo- 
zone poprzecznie, w zwiqku z czym, prze- 
prowadzenie pojazdu na kolejne stanowi- 
sko wymagato wyprowadzenia pojazdu 
z hali, co wydluiato niepotrzebnie taM pro- 
dukcji. Obecnie w Slupsku wszystkie sta- 
nowiska ustawiono w dw6ch liniach pro- 
dukcyjnych poprowadzonych wzdlui osi 
hali liczqcej ponad 200 m dlugosci. Gniaz- 
da s$ zorganizowane w taki sposob, aby 
komponenty i narzedzia byiy caty czas 
w zasiegu pracownikow. Nad kaidym 
z gniazd zlokalizowano wyswietlacz, M6ry 
informuje robotnikow o czasie, jaki pozo- 
stat do zakonczenia prac na danym stano- 
wisku. Na obydwu liniach budowane sq 
autobusy OmniCii i OmniLink. Dodatko- 
wo linia 6 zostala przystosowana do pro- 
dukcji autobusow pietrowych i podwozi. 

Obecnie fabryka realizuje du j kon- 
traM na dostawy autobusow dla przewoi- 
nika obstugujqcego Sztokholm i konczy 
produkcje siedmiu autobusow OmniCity 
dla Slupska. 


