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MZK Biała Podlaska wybiera autobusy Scania zasilane 
biodieslem 
 

Flota spółki powiększyła się o pięć nowoczesnych autobusów Scania Citywide 
12LF. Pojazdy są wyposażone w silniki dwupaliwowe z możliwością stosowania 
oleju napędowego oraz biodiesla. 
 
Pojemność pasażerska 12-metrowych autobusów Scania to 85 osób, w tym  
28 na miejscach siedzących. Pojazdy posiadają klimatyzację całopojazdową, 
monitoring, tablice świetlne oraz system poboru opłat. Co istotne, niskopodłogowe 
autobusy Scania są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zostały wyposażone 
w platformy dla wózków inwalidzkich, przyciski oznaczone językiem Braille’a oraz 
zapowiedzi głosowe.  
 
W pojazdach wykorzystywane są 9-litrowe, dwupaliwowe silniki Scania z możliwością 
stosowania B100, o mocy 320 KM przy wysokim momencie obrotowym równym 1600 
Nm oraz skrzynie biegów ZF 6AP1402B. Wartość kontraktu to 5 781 000 zł brutto. 
 
To nie pierwsze pojazdy Scania we flocie firmy. Od grudnia 2017 r. MZK Biała 
Podlaska użytkuje pierwsze w Polsce autobusy Scania Citywide 10,9LF z mniejszym 
silnikiem o mocy 280KM.  
 
– Władze miasta konsekwentnie inwestują w zrównoważone rozwiązania 
transportowe, które przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa i komfortu 
mieszkańców Białej Podlaskiej. Zależy nam na rozwiązaniach ekologicznych wysokiej 
jakości, które dodatkowo są korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Scania 
spełnia wszystkie te warunki – komentuje Krzysztof Trochimiuk, prezes MZK Biała 
Podlaska.  
 
Scania dla miast 
 
– W naszej ofercie znajduje się największa na rynku gama silników zasilanych 
paliwami alternatywnymi. Rozwiązania Scania mogą istotnie przyczynić się do 
poprawy jakości życia w miastach, przyczyniając się do zwiększenia wydajności 
transportu oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji – komentuje Artur 
Wojtowicz,  regionalny kierownik sprzedaży autobusów Scania Polska S.A. 
 
Biodiesel, znany także jako ester metylowy kwasu tłuszczowego (Fatty Acid Methyl 
Ester, FAME), można produkować na bazie wielu surowców, takich jak rzepak, inne 
rośliny oraz zużyty olej jadalny. Proekologiczny biodiesel jest zazwyczaj mieszany z 
innym paliwem w silniku wysokoprężnym lub używany w czystej, stuprocentowej 
postaci. Szacuje się, że w optymalnych warunkach wykorzystanie biodiesla pozwala 
na ograniczenie emisji CO2 nawet o 66% w porównaniu do standardowego oleju 
napędowego. 
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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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