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Biatorbágy, 2019. március 7. 
 
 

Értékes bioüzemanyag műanyaghulladékból  
 

Egy 16 literes motorral végzett ausztrál teszt a megújuló üzemanyag 

kereskedelmi léptékű előállítását eredményezheti. 

Ausztráliában a Scania egy 16 literes motort bocsátott rendelkezésre a megújuló gázolaj új, 

innovatív teszteléséhez. Az üzemanyag műanyaghulladékból, elhasznált gumiabroncsokból, 

mezőgazdasági és erdészeti hulladékból, valamint szennyvíziszapból készül majd, a cél 

pedig a kereskedelmi léptékű előállítás. 

A következő 12-18 hónapban a Queensland városában működő Southern Oil vállalat a 

bioüzemanyagokat előállító, Advanced Biofuels Pilot Plant nevű üzeméből származó 

megújuló gázolajat próbál majd ki a tesztmotorban. A cél bemutatni, hogy ez a megújuló 

üzemanyag ugyanúgy tud teljesíteni, mint a kőolajból előállított gázolaj. 

A csúcsszínvonalú Scania V8-as motor áramfejlesztőkhöz kínált változatát használják majd a 

teszthez, amely során a károsanyag-kibocsátást, a teljesítményt és a gázreakciót, az 

üzemanyag-hatékonyságot, a költségeket és a motor élettartamát vizsgálják. 

A Scania jóváhagyása létfontosságú a Southern Oil vállalatnak 

A Southern Oil az egyik élenjáró ausztrál kenőolaj-beszállító. A vállalat fáradt olaj 

újrafinomításával foglalkozik, amely során eltávolítja az összes szennyeződést és 

visszaállítja az olaj eredeti állapotát a további felhasználhatósághoz. A Southern Oil célja öt 

éven belül felépíteni egy finomítót megújuló üzemanyagok kereskedelmi léptékű 

előállításához. 

„Létfontosságú számunkra, hogy egy olyan vállalat hagyja jóvá az üzemanyagunkat, mint a 

Scania ahhoz, hogy kereskedelmi igény mutatkozzon a gázolajunk iránt, és a kísérleti 

fázisból eljuthassunk a bemutatásig” – mondta Tim Rose, a Southern Oil ügyvezető 

igazgatója. 

Fontos mérföldkő a megújuló üzemanyagoknak Ausztráliában 

De mielőtt a minőség garantálható lesz, becslések szerint egymillió liter megújuló gázolajat 

használ majd fel teszteléshez a Southern Oil korszerű bioüzemanyag-laboratóriuma. 

„Egy olyan járműgyártó, mint a Scania tanúsítványa létfontosságú az üzemanyag 

kereskedelmi forgalomba hozásához és piaci elterjesztéséhez, mivel ugyanolyan jól kell 

teljesítenie és ugyanolyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mint a fosszilis eredetű 
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üzemanyagok” – mondta Queensland állam kormányfője és kereskedelmi 

minisztere, Annastacia Palaszczuk. 

„Ez a teszt egy fontos mérföldkő a megújuló üzemanyagok iparágának fejlődéséhez 

Queensland államban.” 

 
További információ: 

Mile Orsolya (email: orsolya.mile@scania.hu) 
 

A Scaniáról 
A Scania a szállítmányozási iparág vezető gyártói közé tartozik. Partnereinkkel és ügyfeleinkkel együtt közösen 
vezetjük a változást, mely a fenntartható fejlődés irányába mutat. 2017-ben 82 500 tehergépjárművet és 8 300 
autóbuszt értékesítettünk, valamint 8 500 ipari- és hajómotort adtunk el ügyfeleinknek. A nettó értékesítési 
árbevétel megközelítette a 120 billió svéd koronát, aminek 20%-a a szervizszolgáltatásokból adódott. Az 1891-
ben alapított Scania több mint 49 300 alkalmazottjával mintegy száz országban van jelen. A kutatás és fejlesztés 
jellemzően Svédországban összpontosul, kiegészülve Brazíliával és Indiával, míg a termelés Európában, Dél-
Amerikában és Ázsiában folyik, regionális központtal Afrikában, Ázsiában és Eurázsiában. A Scania a 
Volkswagen Truck & Bus AG tagja, ami nemrég TRATON AG-vé alakult. További információkért látogasson el a 
www.scania.hu weboldalra! 
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