
  

 

 

   

  
 

 

 

Scania  
Corporate Relations 
SE-151 87 Södertälje 
Sweden 

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

PRESS INFO 

 

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

06 de Setembro de 2018 
 

A Scania apresenta o primeiro autocarro de turismo do 

mundo, de longo curso, movido a combustíveis 

alternativos 
 

Na IAA, a Scania apresenta pela primeira vez o seu novo autocarro de turismo, 

o Scania Interlink Medium Decker, movido a GNL (gás natural liquefeito), com 

um raio de ação até 1000 quilómetros. A Scania alarga assim a sua vasta gama 

de opções de combustíveis alternativos às viagens sustentáveis em 

autocarros interurbanos. 

 

“Apesar de existirem diversas opções para os operadores de autocarros urbanos e 

suburbanos conscientes das emissões de carbono, tem havido um vazio no mercado 

das viagens de longo curso, que agora abordamos", declara Karin Rådström, 

Diretora de Autocarros Urbanos e de Turismo da Scania. "Como o GNL está cada 

vez mais disponível em toda a Europa, assim como em muitas outras partes do 

mundo, trata-se de uma alternativa oportuna e viável ". 

 

As operações com GNL conseguem reduzir em 20% o potencial das emissões de 

CO2, enquanto diminuem também substancialmente as emissões de óxido nítrico e 

de partículas. Adicionalmente, os níveis de ruído são também significativamente 

mais baixos. Alguns países estão também agora a começar a disponibilizar o biogás 

liquefeito, reduzindo as emissões de carbono em 90%.  

 

A sustentabilidade é a temática principal da Scania na IAA e toda a sua gama de 

autocarros urbanos e de turismo funciona com combustíveis alternativos, desde o 

híbrido Scania Citywide LE Suburban até ao Scania Interlink High Decker, movido a 

Óleo Vegetal Hidrotratado (HVO). 

 

Complementarmente, a Scania apresenta o seu autocarro elétrico urbano, de piso 

rebaixado, atualmente em circulação regular no norte da cidade sueca de 

Östersund. Na IAA, em primeira mão e num percurso interno pelo recinto da 

Deutsche Messe, os visitantes terão a oportunidade de experimentar este autocarro 

Citywide, de bateria elétrica e piso rebaixado,  

 

Junte-se a nós no Stand C 22, Pavilhão 12, e experimente a vasta gama de 
autocarros sustentáveis, urbanos e de turismo, da Scania. 
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Para mais informações, contacte: 
Ove Forsberg, Product Manager, Scania Buses and Coaches 
Tel.: +46 707 751 154 
E-mail: ove.forsberg@scania.com 
 
 
 
Scania is a world-leading provider of transport solutions. Together with our partners and customers we 
are driving the shift towards a sustainable transport system. In 2017, we delivered 82,500 trucks, 
8,300 buses as well as 8,500 industrial and marine engines to our customers. Net sales totalled nearly 
SEK 120 billion, of which about 20 percent were services-related. Founded in 1891, Scania now 
operates in more than 100 countries and employs some 49,300 people. Research and development 
are concentrated in Sweden, with branches in Brazil and India. Production takes place in Europe, 
Latin America and Asia, with regional production centres in Africa, Asia and Eurasia. Scania is part of 
TRATON AG.  
For more information visit: www.scania.com. 
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