
Most először szerzett be Scania járműveket a szolnoki BI-KA  
Logisztika Kft., és a cég vezetése olyannyira bizalmat 
szavazott a márkának, hogy rögtön tizenöt R 450 Highline 
nyerges vontatót vett át idén ősszel, amelyeket jövő év elején 
további tíz ugyanilyen modell követ majd. Ennek részleteiről 
és a kiváló kezdeti tapasztalatokról készségesen számolt be 
Szécsi Gabriella, a BI-KA Logisztika Kft. ügyvezetője az őszi 
flottaátadáskor. 
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F
olyamatos fejlesztéseinek és az 
ügyféligényekhez maximálisan 
igazodó stratégiájának köszön-
hetően a közel harmincéves 
múltra visszatekintő BI-KA 

Logisztika Kft. ma már a szolnoki régió piac-
vezető szállítmányozási és logisztikai szolgál-
tatója. A száz százalékban magyar tulajdonú 
vállalkozás kezdetben csak szállítmányozással 
foglalkozott, majd 2006-ban raktárlogiszti-
kával, 2011-ben pedig saját flottával végzett 
fuvarozással bővítette profilját, hogy még 
hatékonyabban és rugalmasabban szolgálhas-
sa ki ügyfeleit.

Megszolgált bizalom

  Az új Scania nyerges vontatókat Finta Tihamér, a Scania Hungária Kft. értékesítője (bal oldalon) adta át Szécsi Gabriellának, a BI-KA Logisztika Kft. 
ügyvezetőjének (középen) és dr. Karmazinné Biró Anitának, a BI-KA Logisztika Kft. tulajdonosának (jobb oldalon).

[  ÜGY FELÜ N K ]

Idén ősszel tizenöt Scania R 450 Highline nyerges vontatót állított 
munkába a BI-KA Logisztika Kft.
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  A tizenöt új Scania R 450 nyerges vontatóból öt keleti viszonylatokon dolgozik majd.

  Az idén munkába állított Scania R 450 Highline modelleket februárban további tíz ugyanilyen jármű 
átvétele követi majd.

Eleinte az olaszországi viszonylatok spe-
cialistájaként tartották számon a BI-KA 
Logisztika Kft.-t, majd a nyugat-európai 
országokkal is kibővült a tevékenységi 
területe, újabban pedig már keleti irányba 
is nyit a cég. A megrendelői köre elsősorban 
az autóiparból, a mezőgazdasági gépgyár-
tásból és a vetőmag-kereskedelemből kerül 
ki.

A vállalkozás jelenlegi méreteit jól jel-
lemzi, hogy árbevétele tavaly elérte a 7,4 
milliárd forintot, és mintegy 1700 elégedett 
üzleti partnerének négyszázezer tonna árut 
szállított 23,5 millió kilométeren. A negy-
venezer négyzetméternyi raktárt fenntartó 
cég több mint 150 munkatársat foglalkoztat, 
akik közül 65 fő gépkocsivezető.

Sokszínű flotta különlegességekkel
A BI-KA Logisztika Kft. saját és szerződött 
alvállalkozói f lottájában közel száz nyerges 
szerelvény üzemel. Ezek között 26 tonna 
teherbírású, dupla rakszintű, 120 köbméte-
res, tandempótkocsis szerelvények is szere-
pelnek. A járművek éves futásteljesítménye 
átlagosan 129 ezer kilométer, míg az átlagos 
rakománytömegük 15-17 tonna.

A nyerges vontatók közül tizenöt Scania 
R 450 Highline típusú. Ezek igen gazdag 
felszereltségéből említést érdemel a dom-
borzathoz előrelátón igazodó hajtásláncve-
zérlés, a komfortülések, az éberségfigyelő, a 
menetbiztonsági csomag és az álló helyzeti 
légkondicionáló.

Jó döntésnek bizonyulnak
„Most először szereztünk be Scania jár-
műveket. A márka általános jó hírneve és a 
hozzá társuló garantált minőség mellett az 
R-szériás tehergépkocsik megbízhatóságáról 
hallott kedvező tapasztalatok, a minimális 
karbantartási igény, illetve a kimagaslóan jó 
értéktartás támogatta a döntésünket.

Az elmúlt időszak adatai alapján már 
látható, hogy az R 450-esek átlagos üzem-
anyag-fogyasztása kiemelkedően jobb a 
vetélytársakétól, ami többek között a telje-
sen saját fejlesztésű hajtáslánc kiváló össze-
hangoltságának és kifinomultságának is 
köszönhető. Örömmel számolhatok be arról 
is, hogy meghibásodás még nem fordult elő.  

Gépkocsivezető kollégáink szintén gyor-
san megszerették az R 450-eseket, elegáns, 
kényelmes és élvezetes vezethetőséget nyúj-
tó gépkocsiknak tartják ezeket. Továbbá 
dicsérik a belsőtér kiváló kivitelezési minő-
ségét, ergonomikus kialakítását és csendes-
ségét” – kezdte Szécsi Gabriella, a BI-KA 
Logisztika Kft. ügyvezető igazgatója.

Keletre szabott szolgáltatások
„Új Scania járműveinkre átalánydíjas szer-
vizszerződést is kötöttünk a költségek kiszá-
míthatósága és a kockázatok minimalizálása 
érdekében. A nemzetközi segélyszolgálta-
tást pedig Kelet-Európára kiterjedő országúti 
mentési csomaggal is kiegészítettük új tevé-
kenységi területünkhöz igazodva. Vontató-

Az R 450-esek átlagos üzemanyag-
fogyasztása kiemelkedően jobb a 

versenytársakétól, meghibásodás még nem fordult 
elő, és a gépkocsivezető kollégáink szintén gyorsan 
megszerették ezeket a járműveket.”
Szécsi Gabriella, a BI-KA Logisztika Kft. ügyvezetője

ink hazánkban a kelet-pesti és a biatorbágyi 
márkaszervizt látogatják majd, amelyek nyit-
vatartásával, rugalmasságával és szakmai fel-
készültségével egyaránt elégedettek vagyunk. 
Mindezek révén a februárban érkező további 
tíz ugyanilyen R 450 Highline modell átvétele 
után is tervezzük Scania gépkocsik beszerzé-
sét” – tette hozzá Szécsi Gabriella.  
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