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Największa na świecie flota piętrusów zasilanych gazem 

53 piętrowe autobusy zasilane gazem wchodzą  do użytku  
w Nottingham. Podwozia do nich zostały wyprodukowane w polskiej 
fabryce autobusów Scania w Słupsku.  
 
– Inwestycja w piętrowe autobusy zasilane gazem stanowi kamień milowy dla 
Nottingham City Transport. W Scania dążymy do zmian na rzecz bardziej 
zrównoważonego transportu przyszłości, jesteśmy też przekonani, że wielu 
operatorów transportu publicznego podąży śladem Nottingham – mówi Mark Oliver, 
generalny menedżer sprzedaży flotowej autobusów i autokarów Scania  
w Wielkiej Brytanii. 

Spokojna jazda 

To najbardziej ekologiczne autobusy w mieście. Ich pasażerowie mogą cieszyć się 
komfortem jazdy dzięki cichemu układowi napędowemu, a przy okazji doładować 
swoje urządzenia elektroniczne z gniazdek USB lub skorzystać z darmowego Wi-Fi 
4G.  
 
Podwozia i silniki do piętrowych autobusów wykorzystywanych w Nottingham 
dostarczyła Scania, nadwozia wykonała firma Alexander Dennis Limited. 
 
Władze Nottingham City Transport zamierzają w dalszym ciągu inwestować  
w autobusy zasilane gazem. Chcą także przystosować 185 eksploatowanych już 
autobusów do normy Euro 6. Dzięki temu przedsiębiorstwo zredukuje emisję spalin  
o 90 proc. do 2020 r. 

*** 

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 39 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 49 000 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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