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Scania LNG na Podlasiu 
 

Pojazd Scania R410 zasilany skroplonym gazem ziemnym zostanie 
dostarczony do firmy Wojtex Transport Międzynarodowy na przełomie marca  
i kwietnia br. To pierwsza Scania we flocie tej firmy oraz pierwszy ciągnik 
Scania zasilany LNG na Podlasiu.  
 
Pojazd będzie wykorzystywany do przewozu ładunków na trasie Polska – Hiszpania 
w zestawie z naczepą chłodnią. Scania R410 LNG zostanie wyposażona  
w zautomatyzowaną skrzynię biegów Scania Opticruise z retarderem oraz we 
wszystkie systemy wspomagające prowadzenie pojazdu. Zgodnie z wymaganiami 
klienta ujętymi w kontrakcie, kabina kierowcy będzie przygotowana do transportu 
długodystansowego, w tym wyposażona m.in. w dwie lodówki oraz klimatyzację 
postojową. 
 
– W krótkiej perspektywie skroplony gaz ziemny to najlepsza alternatywa dla oleju 
napędowego dla firm zajmujących się transportem długodystansowym, którym zależy 
na stosowaniu zrównoważonych rozwiązań transportowych. Wojtex Transport 
Międzynarodowy jest doskonałym przykładem przedsiębiorstwa, które inwestuje  
w rozwiązania przyszłości: efektywne pod względem ekonomicznym  
i środowiskowym oraz bezpieczne i komfortowe dla kierowcy – komentuje Jacek 
Dmuchowski, dyrektor Scania Białystok.  
 
Wojtex Transport Międzynarodowy istnieje na rynku od 1996 r. Firma specjalizuje się 
w przewozach z Polski do Europy Zachodniej i z Europy Zachodniej do Rosji  
i Białorusi.  
 
Dostawcą skroplonego gazu ziemnego dla firmy Wojtex Transport Międzynarodowy 
będzie BARTER S.A. 
 

*** 
 

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  

http://www.scania.pl/
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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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