TISKOVÁ ZPRÁVA
Chrášťany, 26. 5. 2020

Scania dodá 75 elektrických akumulátorových
nákladních vozidel společnosti ASKO v Norsku
Scania a přední norský velkoobchod potravin ASKO dlouhodobě spolupracují
v oblasti dodávek nákladních vozidel. S ohledem na tuto vzájemnou spolupráci
obě společnosti společně zkoumají nové technologie elektrifikace.
V následujících třech letech dodá Scania společnosti ASKO až 75 elektrických
akumulátorových nákladních vozidel.

Začátkem tohoto roku nasadila společnost ASKO do provozu čtyři nákladní vozidla
Scania s pohonem na vodíkové palivové články a v únoru rozšířila společnost ASKO
svůj vozový park o další dvě elektrická akumulátorová nákladní vozidla pro rozvoz
zboží. Společnost ASKO nyní na základě své tříleté rámcové smlouvy se společností
Scania zveřejnila svůj záměr objednat až 75 elektrických nákladních vozidel.
„Naším cílem je mít do roku 2026 flotilu nákladních vozidel, které neprodukují žádné
emise. Elektrická akumulátorová nákladní vozidla Scania jsou pro společnost ASKO
důležitým krokem na cestě k dopravě bez fosilních paliv,“ říká Torbjørn Johannson,
předseda představenstva společnosti ASKO NORGE AS.
„Je velmi potěšující, že pokrokové společnosti nyní podnikají konkrétní kroky ve snaze
odklonit se od těžkých nákladních vozidel vyznačujících se vysokými emisemi uhlíku,“

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

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

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

2 (2)

uvádí Henrik Henriksson, prezident a generální ředitel společnosti Scania. „Společnost
ASKO tímto činí přesně ten druh závazku, který je potřebný k dosažení cíle
stanoveného v Pařížské dohodě, jímž je omezení globálního oteplování nejlépe na
úroveň nepřekračující 1,5 °C.“
Scania nedávno představila své schválené cíle založené na současném výzkumu
(Science Based Targets), které zahrnují nejen výrazné snížení vlastních emisí uhlíku,
ale také jasný kvantifikovaný záměr zajistit snížení emisí i u svých zákazníků. „Dohoda
se společností ASKO je hmatatelným příkladem toho, jak spolupracujeme se
zákazníky na přechodu směrem k řešením udržitelné dopravy,“ říká Henriksson.
Oficiální plány společnosti Scania týkající se uvedení elektrických akumulátorových
nákladních vozidel na trh budou představeny ve druhé polovině roku 2020.
V příštích několika letech se očekává, že technologie akumulátorů budou dále
vylepšovány a výsledkem bude delší dojezd bez nutnosti zvýšení hmotnosti. Výroba
elektrických akumulátorových nákladních vozidel doplňuje výrobu elektrických
akumulátorových autobusů a rozšiřuje portfolio hybridních elektrických nákladních
vozidel a autobusů, které se již vyrábějí. Společnost Scania je tak plně připravena
uspokojit rostoucí poptávku po těžkých vozidlech s pohonem na elektřinu
a obnovitelná paliva.

Podrobnější informace poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon +420 602 344 874
E-mail viktor.tamayo@scania.cz

Scania je přední světový poskytovatel dopravních řešení. Společně s našimi partnery a zákazníky
směřujeme k udržitelnému dopravnímu systému. V roce 2018 jsme našim zákazníkům dodali 88 000
nákladních vozidel, 8 500 autobusů a 12 800 průmyslových a námořních motorů. Čisté tržby byly celkem
více než 137 miliard SEK, z čehož asi 20 % se týkalo služeb. Společnost Scania, založená v roce 1891,
nyní působí ve více než 100 zemích a zaměstnává přibližně 52 000 lidí. Výzkum a vývoj jsou
soustředěny ve Švédsku, s pobočkami v Brazílii a Indii. Výroba probíhá v Evropě, Latinské Americe a
Asii, s regionálními výrobními centry v Africe, Asii a Eurasii. Scania je součástí TRATON SE. Pro více
informací navštivte: www.scania.com.
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