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Scania AXL – nowy koncepcyjny bezzałogowy 
pojazd ciężarowy  
 

Scania AXL to najmłodszy członek rodziny pojazdów autonomicznych Scania. 
Jest to koncepcyjny pojazd ciężarowy bez kabiny. 
 
W ramach rozwoju bezzałogowych pojazdów ciężarowych grupa ekspertów Scania  
z różnych dziedzin połączyła siły i opracowała koncepcyjny pojazd, który nawet bez 
kabiny, posiada system modułowy firmy. 
 
Ponieważ różne gałęzie przemysłu dążą do usprawnienia realizacji zleceń 
transportowych i starają się, aby były one bardziej zrównoważone, coraz częściej 
brane są pod uwagę pojazdy bezzałogowe. Kopalnie i duże, zamknięte place 
budowy to przykłady miejsc, w których tego typu pojazdy sprawdzają się doskonale, 
ponieważ są to lokalizacje dobrze kontrolowane. 
 
– Koncepcyjny pojazd ciężarowy Scania AXL to duży krok w kierunku inteligentnych 
systemów transportowych przyszłości, w których pojazdy bezzałogowe będą 
odgrywały istotną rolę. Stale tworzymy i testujemy pojazdy koncepcyjne, aby 
pokazać, co możemy zrobić, korzystając z technologii, które są dostępne już dziś  
–  komentuje Henrik Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scania.   
 
W przypadku pojazdów autonomicznych oprogramowanie jest pod wieloma 
względami ważniejsze niż sprzęt. Za kierowanie i monitorowanie pojazdu Scania 
AXL odpowiada inteligentne środowisko sterowania. Na przykład w kopalniach 
wykonywanie autonomicznych operacji ułatwia system logistyczny, który umożliwia 
sterowanie pojazdem. 
 
– Klienci korzystają już z bezzałogowych pojazdów ciężarowych. Do tej pory było  
w nich jednak miejsce dla kierowcy, który w razie potrzeby mógł zainterweniować. 
Scania AXL nie posiada kabiny i to całkowicie zmienia zasady gry  W pracach 
rozwojowych nad pojazdami bezzałogowymi poczyniono w ostatnich latach ogromne 
postępy. Dzięki pojazdom koncepcyjnym, takim jak Scania AXL, odkrywamy nowe 
możliwości – powiedział Claes Erixon, kierownik działu badań i rozwoju  
w Scania. 
 
Silnik spalinowy, który napędza pojazd koncepcyjny, jest przykładem połączenia 
tradycyjnej i nowej technologii – a zasilany jest biopaliwem ze źródeł odnawialnych. 
 
Wytrzymałość, wydajność i konstrukcja Scania AXL to cechy, które doskonale 
sprawdzają się w wymagających warunkach panujących w kopalniach i na dużych 
budowach. Tradycyjną kabinę zastępuje nowy inteligentny moduł przedni, ale nawet 
bez kabiny nie ma wątpliwości, że to Scania. 
 
Pierwsza prezentacja pojazdu Scania AXL na żywo będzie miała miejsce podczas 
Dnia Innowacji Grupy TRATON, 2 października, w centrum demonstracyjnym Scania  
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w Södertälje. Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej pod adresem 
innovationday.traton.com. 
 
Więcej informacji o autonomicznych środkach transportu Scania: 
Wyższy poziom transportu miejskiego – nowy pojazd koncepcyjny Scania 
Scania i Rio Tinto testują autonomiczny samochód ciężarowy na terenie 
kopalni w Australii Zachodniej 
Nobina i Scania rozpoczynają w Szwecji testowanie autonomicznych 
autobusów o pełnej długości 

 
*** 

 

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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