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Autobus elektryczny Scania w ruchu miejskim 

Po zakończonych pomyślnie testach, pierwsze elektryczne 
autobusy Scania Citywide Low Floor będą  od połowy marca 
wykorzystywane w regularnym ruchu w Östersund, na północy 
Szwecji.  
 
Trzy pierwsze autobusy będą jeździły na 15-kilometrowej trasie z około 40 
przystankami. Po 10 minutowemu ładowaniu autobusy będą kursować co 15 minut, 
co daje w sumie 100 przejazdów dziennie. 
 
Tom Terjesen, redaktor „Busmagasinet”, renomowanego, norweskiego magazynu 
branżowego i przewodniczący jury konkursu „Autobus Roku”, miał okazję 
przetestować nowe autobusy.  
  
– Zazwyczaj w autobusie elektrycznym można wychwycić różne dźwięki. Jednak 
autobus elektryczny Scania nie emituje prawie żadnego hałasu. Co prawda doszedł 
do nas niewielki pisk z pasów drzwi, ale jechaliśmy wówczas po oblodzonych i źle 
utwardzonych drogach – komentuje Tom Terjesen.  
 
Terjesen zauważył, że nawet przy maksymalnej prędkości 70 km/h hałas związany  
z pędem powietrza i układem napędowym był minimalny. 
 
– Eksperci Scania stworzyli bardzo dobry autobus elektryczny. Jest identyczny  
z modelem Citywide zasilanym olejem napędowym, tyle że posiada napęd o zerowej 
emisji – dodaje Tom Terjesen.  

*** 

SCANIA W POLSCE  

Scania Polska S.A. jest generalnym dystrybutorem i przedstawicielem Scania CV AB, światowego lidera w obszarze 

kompleksowych rozwiązań transportowych. W Polsce sieć Scania tworzą: 11 dilerów i 38 autoryzowanych serwisów oraz 

własne centrum szkoleniowe. Scania Polska S.A oferuje szeroki wachlarz usług dodatkowych, m.in. zarządzanie flotą, szkolenia 

kierowców w Szkole Jazdy Scania, umowy obsługowo-naprawcze, 24h serwis drogowy Scania Assistance, wynajem 

krótkoterminowy i długoterminowy oraz usługi leasingowe Scania Finance Polska. Pozycja Scania na polskim rynku i rozwinięta 

sieć serwisów stanowią gwarancję dostępu do rozwiązań transportowych na najwyższym poziomie. W ofercie Scania w Polsce 

dostępne są również pojazdy ciężarowe zasilane LNG, co przyczynia się do rozwoju zrównoważonych systemów 

transportowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.pl.  

SCANIA NA ŚWIECIE 

Scania jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań transportowych. Przedstawiciele Scania, wspólnie ze swoimi partnerami 

biznesowymi i klientami, wyznaczają kierunek zmian w obszarze bardziej zrównoważonego systemu transportowego. W 2016 r. 

w Scania dostarczono klientom 73 100 pojazdów ciężarowych, 8 300 autobusów oraz 7 800 silników przemysłowych  

i morskich. Wartość sprzedaży wyniosła wówczas 104 mld koron szwedzkich, z czego 20 proc. tworzyły usługi. Scania powstała 

w 1891 r., a obecnie działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 46 000 pracowników. Działania badawcze i rozwojowe firmy 

skoncentrowane są w Szwecji oraz w oddziałach w Brazylii i w Indiach. Produkcja obywa się w Europie, Ameryce Łacińskiej  

i w Azji, z regionalnymi centrami produkcji w Afryce i Eurazji. Scania jest częścią koncernu Volkswagen Truck & Bus GmbH. 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.com.   
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