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10 ciągników Scania na gaz w Epo-Trans 
 

Pierwsze 3 z zamówionych 10 ciągników Scania R410 zostaną dostarczone  
do firmy Epo-Trans na początku kwietnia 2019 r. To kolejne duże zamówienie 
na pojazdy Scania zasilane gazem w oddziale Scania w Gliwicach. 
 
Pojazdy objęte kontraktem, to ciągniki CR20 H z 13-litrowym silnikiem o mocy  
410 KM, zasilanym gazem. Pojazdy zostaną objęte umową obsługowo-naprawczą. 
Dodatkowo, w ramach podpisanej umowy, kierowcy firmy wezmą udział w szkoleniu 
prowadzonym przez trenerów Szkoły Jazdy Scania. 
 
– Wykorzystanie pojazdów Scania zasilanych gazem w transporcie pozwala  
na osiągnięcie idealnej równowagi między niską emisji spalin, mocą i zasięgiem. 
Nasz nowy, 13-litrowy silnik na gaz doskonale sprawdzi się na długodystansowych 
trasach. Mamy znakomity produkt oraz rozbudowaną i świetnie wyszkoloną sieć 
serwisową. Ponadto w ramach oferowanych przez nas rozwiązań udostępniamy 
naszym klientom systemy pozwalające na monitoring i zdalną diagnostykę floty,  
co może znacznie poprawić dyspozycyjność i efektywność jej wykorzystania. Tym 
samym możemy zmniejszyć koszty operacyjne firmy transportowej z korzyścią dla 
środowiska naturalnego – komentuje Adam Łęczycki, dyrektor oddziału Scania 
Gliwice.  
 
Jutro zależy od dzisiaj 
 
Umowa z Epo-Trans jest kolejnym dużym zamówieniem na pojazdy Scania zasilane 
gazem podpisanym w ostatnim czasie w gliwickim oddziale Scania. W grudniu  
2018 r. lokalny zespół zawarł kontrakt na dostawę 10 ciągników siodłowych Scania 
LNG z przedstawicielami Sachs Trans International Sp. z o.o. 
 
Dostępność LNG jako paliwa rośnie w Europie dzięki stale rozwijanej infrastrukturze. 
Jej dalszy rozwój mają przyspieszyć m.in. działania podejmowane przez konsorcjum 
BioLNG EuroNet, którego częścią jest Scania. W ich wyniku na drogach pojawi się 
2000 więcej pojazdów ciężarowych o silnikach napędzanych LNG. Ponadto zostanie 
zbudowanych 39 stacji LNG oraz zakład produkcyjny BioLNG w Holandii. Stacje LNG 
będą stanowić część ogólnoeuropejskiej sieci i powstaną na terenie Belgii, Francji, 
Niemiec, Holandii, Polski i Hiszpanii. Zostaną rozmieszczone co 400 km wzdłuż 
głównych korytarzy sieci drogowych – od Hiszpanii po wschód Polski. 
 
Epo-Trans wybiera LNG 
 
Epo-Trans Logistic S.A to firma transportowo-spedycyjna z ponad 30-letnia tradycją. 
Pojazdy firmy są wykorzystywane na terenie całej UE oraz Skandynawii do przewozu 
ładunków całopojazdowych, drobnicowych, a także w transporcie dedykowanym. 
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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 2017 r. 

w Scania dostarczono klientom 82 500 pojazdów ciężarowych, 8 300 autobusów oraz 8 500 silników przemysłowych i morskich. 

Wartość sprzedaży wyniosła wówczas niemal 120 mld koron szwedzkich, z czego 20 proc. tworzyły usługi. Scania powstała  

w 1891 r., a obecnie działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 49 300 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, Azji i Eurazji. Scania jest częścią koncernu TRATON AG. Więcej informacji 

jest dostępnych na stronie: www.scania.com.    
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