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Scania dostarczy śmieciarkę z ogniwem paliwowym 
 

Przedstawiciele Scania pracują nad śmieciarką z ogniwem paliwowym. Projekt 
jest prowadzony we współpracy z firmą Renova, zajmującą się zbiórką 
odpadów w zachodniej części Szwecji. Pojazd będzie miał w pełni elektryczny 
układ napędowy oraz zelektryfikowaną zabudowę. 
 
– Zależy nam na zdobywaniu nowych doświadczeń z zakresu praktycznej 
eksploatacji ogniw paliwowych u naszych klientów. Ogniwa paliwowe stanowią 
obiecujące rozwiązanie wobec potrzeby dekarbonizacji transportu – komentuje 
Marita Nilsson, menedżer projektu w dziale napędów elektrycznych  
i hybrydowych Scania. 
 
Śmieciarki zbierają odpady zazwyczaj wczesnym rankiem, pracując w sąsiedztwie 
domów mieszkalnych. Dlatego pojazdy elektryczne, ciche i niemal bezemisyjne są  
w tej pracy szczególnie pożądane. Renova i inne przedsiębiorstwa komunalne 
prowadziły już praktyczne testy elektrycznych śmieciarek, jednak po raz pierwszy 
testowany będzie pojazd z ogniwem paliwowym.  
 
– Elektryfikacja za pomocą ogniw paliwowych zasilanych wodorem jest kuszącą 
alternatywą dla ciężkich pojazdów użytkowych, takich jak śmieciarki. Pojazdy te mają 
wszystkie zalety wnikające z elektrycznego układu napędowego, a jednocześnie 
najlepsze cechy pojazdów na paliwa kopalne, czyli zasięg, czas pracy i ładowność  
– mówi Hans Zackrisson, dyrektor rozwoju w firmie Renova. 
 
Projekt jest prowadzony we współpracy ze Szwedzką Agencją Energii i Królewskim 
Instytutem Technicznym w Sztokholmie. Dostawa śmieciarki zasilanej ogniwem 
paliwowym spodziewana jest na przełomie 2019 i 2020 r.  
 
To nie pierwsze badania nad rozwojem ogniw paliwowych prowadzone przez 
ekspertów Scania. Firma dostarczy 4 pojazdy dystrybucyjne z ogniwami paliwowymi 
norweskiej hurtowni spożywczej Asko, która uruchomiła zakład produkujący wodór 
zrównoważonymi metodami. Zasięg każdego z nich wynosi 500 km.  
 

*** 
 

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. 

http://www.scania.pl/


  

  
 

   

  
 

 

 

Scania  
Corporate Relations 
SE-151 87 Södertälje 
Sweden 

Phone +46 8 553 810 00 
www.scania.com 

Facebook.com/ScaniaGroup 
Instagram.com/ScaniaGroup 
Youtube.com/ScaniaGroup 
Twitter.com/ScaniaGroup 

2 (2) 

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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