
  

 

 

   

  
 

 

 

Scania Czech Republic s.r.o. 
Sobínská 186 
252 19  Chrášťany 

Tel.: +420 251 095 112 
www.scania.cz 
Facebook.com/ScaniaCZ 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Facebook.com/ScaniaGroup 
Instagram.com/ScaniaGroup 
Youtube.com/ScaniaGroup 
Twitter.com/ScaniaGroup 

Chrášťany, 24. 09. 2018 

 

Společnost Scania představila první plynem poháněný 

dálkový autobus na světě s dojezdem 1 000 km 
 

Společnost Scania na veletrhu IAA poprvé představila svůj nový autobus 

Interlink Medium Decker s pohonem na zkapalněný plyn (LNG) a s dojezdem až 

1 000 km. Automobilka tak dále rozšiřuje svoji bohatou nabídku pohonů na 

alternativní palivo i do oblasti meziměstské autobusové přepravy. 

 
„Zatímco ekologicky smýšlející provozovatelé městské i příměstské autobusové 

dopravy mají na výběr z několika možností, trh s dálkovými autobusy s nízkými 

emisemi uhlíku už tolik možností nenabízí. A právě tento trh se teď snažíme oslovit,“ 

říká Karin Rådströmová, ředitelka divize Buses and Coaches ve společnosti Scania. 

„Protože se LNG stává v Evropě a mnoha dalších oblastech světa stále dostupnější, 

jedná se o dobře načasovanou a životaschopnou alternativu.“ 

 

Vozidla spalující LNG mohou snížit emise CO2 o 20 procent. Dále mohou podstatně 

snížit i emise oxidu dusíku a pevných částic. Navíc se výrazně sníží hluk. V některých 

zemích už začíná být k dispozici i zkapalněný bioplyn, díky kterému je možné snížit 

emise uhlíku až o 90 procent. 

 

Hlavním tématem společnosti Scania na veletrhu IAA byla udržitelnost. Všechny 

autobusy – od hybridního modelu Scania Citywide LE Suburban až po model Scania 

Interlink High Decker jezdící na hydrogenovaný rostlinný olej (HVO) – fungují na 

alternativní palivo. 

 

Společnost Scania navíc na veletrhu vystavovala svůj nízkopodlažní elektrobus 

Citywide s pohonem na baterie. Elektrobus v současnosti jezdí v běžném provozu 

města Östersund v severním Švédsku. Návštěvníci veletrhu IAA si mohli jízdu 

elektrobusem vyzkoušet na vlastní kůži – model jezdil po vnitřních komunikacích 

veletržního areálu Deutsche Messe. 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
Scania je předním světovým poskytovatelem řešení v oblasti dopravy. Společně s našimi partnery a 
zákazníky se ubíráme směrem k udržitelnému systému přepravy. V roce 2016 jsme našim zákazníkům 
dodali 73 100 nákladních automobilů, 8 300 autobusů a také 7 800 průmyslových a lodních motorů. 
Čisté tržby dosáhly téměř 104 miliard SEK, ze kterých bylo přibližně 20 procent spojených 
s poskytováním služeb. Společnost Scania byla založena v roce 1891. Aktuálně působí ve více než 100 
zemích a zaměstnává přibližně 46 000 lidí. Výzkum a vývoj probíhá ve Švédsku a na pobočkách 
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v Brazílii a Indii. Výrobní závody se pak nachází v Evropě, Latinské Americe a v Asii s montážními 
závody v Africe, Asii a Eurasii. Scania je součástí Volkswagen Truck & Bus GmBH. Pro více informací 
navštivte: www.scania.com. 

http://www.scania.com/

