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Norweska sieć ASKO wdraża elektryczne pojazdy Scania 
zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi 
 

ASKO i Scania uroczyście zainaugurowały wprowadzenie do ruchu czterech 
elektrycznych, wodorowych pojazdów ciężarowych Scania oraz uruchomienie 
stacji tankowania wodoru w Trondheim w Norwegii. 
 
Przy elektryfikacji pojazdów użytkowych nie istnieje jedno, uniwersalne rozwiązanie. 
Jednym z nich, stworzonych przez Scania we współpracy z ASKO, jest elektryczny 
pojazd ciężarowy zasilany przez wodorowe ogniwo paliwowe. Wraz z 
wprowadzeniem do pilotażowych testów praktycznych czterech pojazdów 
wodorowych, przedsięwzięcie wchodzi w kluczową fazę. Jego wyniki będą stanowiły 
źródło wiedzy i podstawę do dalszego rozwoju dla obu firm.  
 
– Scania kontynuuje prace nad nowoczesnymi rozwiązaniami, które wspierają rozwój 
transportu niezależnego od paliw kopalnych. Ważna ich część jest realizowana 
wspólnie z naszymi najbardziej postępowymi partnerami, takimi jak ASKO, w 
środowisku bliskim klientowi – komentuje Karin Rådström, dyrektor sprzedaży i 
marketingu Scania.  
 
Scania pracuje nad planem elektryfikacji w ten sam sposób, w jaki rozwija silniki 
spalinowe, czyli uwzględniając szeroką gamę rozwiązań. Eksperci firmy 
zweryfikowali i opracowali różne rodzaje napędów wykorzystujących hybrydy 
zasilane biopaliwami, a także pojazdy w pełni elektryczne. Autobus elektryczny z 
zasilaniem akumulatorowym Scania został przedstawiony w 2019 r. Trwają również 
prace nad pojazdami elektrycznymi zasilanymi przez zelektryfikowane drogi oraz 
wodorowe ogniwa paliwowe, jak w przypadku ASKO.  
 
– Wodór to ciekawa propozycja dla zelektryfikowanego transportu 
długodystansowego i początkowe testy pokazały, że rozwiązanie to sprawdza się 
doskonale również w zimnym klimacie. Będziemy nadal wnikliwie monitorować osiągi 
tych pojazdów. Chciałabym również pochwalić ASKO za wczesne podjęcie 
odważnych kroków w celu zapewnienia dostaw wodoru pochodzącego ze źródeł 
odnawialnych oraz infrastruktury do tankowania. Firma jest graczem, który podejmuje 
rzeczywiste działania w celu przyspieszenia przejścia na zrównoważony transport  
– dodaje Karin Rådström. 
 
Jak zawsze, rozwiązania Scania wykorzystują zalety modułowości. W czterech 
pojazdach dla ASKO silnik spalinowy został zastąpiony elektrycznym, zasilanym 
przez wodorowe ogniwa paliwowe oraz akumulatory, które można doładowywać. 
Pozostałe komponenty układu napędowego są takie same, jak w standardowych 
hybrydowych pojazdach ciężarowych i autobusach Scania, które są dostępne na 
rynku.  
 
Informacja o pojazdach: 

 dopuszczalna masa całkowita: 26+1 t, 
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 konfiguracja napędu: 6×2*4, 

 układ napędowy: silnik elektryczny o mocy szczytowej 290 kW i stałej 210 kW, 
2-biegowa przekładnia, maksymalny moment obrotowy 2200 Nm, 

 pojemność i typ baterii: 56 kWh Li-ion, 

 typ ładowarki: 22 kW AC ze złączem CCS, 

 ogniwo paliwowe: 90 kW PEFC dostarczone przez producenta zewnętrznego, 

 zbiornik wodoru: 33 kg pod ciśnieniem 350 bar, 

 szacunkowy zasięg: 400 – 500 km. 
 
Dowiedz się więcej o pracy pojazdów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi: 
www.scania.com/group/en/hydrogen-a-fuel-of-the-future/  
 
Elektryfikacja w Scania: www.scania.com/electrification  
 

*** 
 

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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