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Bioplyn prináša výhodu vo výberových konaniach
Keď mesto Kuopio vo Fínsku vyhlásilo výberové konanie na zvoz komunálneho
odpadu, bola fínska pobočka spoločnosti Urbaser hlavným kandidátom na
víťazstvo a získanie kontraktu. Spoločnosť Urbaser mala výhodu v tom, že
ponúkala svoje služby prostredníctvom šiestich nákladných vozidiel Scania na
bioplyn, čo sa ukázalo byť rozhodujúcim faktorom.

„Budeme aj naďalej zvyšovať počet vozidiel na bioplyn,“ hovorí Harri Hietala, ktorý je
manažérom vozidlového parku spoločnosti Urbaser. „Naši zákazníci sa čím ďalej tým
viac zaujímajú o znižovanie emisií z dopravy a o výberové konania požadujúce
alternatívy šetrnejšie k životnému prostrediu.“
Okrem vynikajúcej ekologickosti prevádzky oceňujeme spoločnosť Urbaser
u nákladného vozidla Scania P 340 s pohonom na plyn také jeho nižší hlučnosť
a skvelú ergonómiu kabíny vyznačujúcou sa okrem iného veľmi dobrým výhľadom.
Dojazd pri častom rozbiehaní a zastavovaní dosahuje 350 kilometrov na jedno
natankovanie. Vzhľadom k faktu, že každé nové nákladné vozidlo prejde približne 100
kilometrov za deň, je jedna nádrž na stlačený plyn viac ako postačujúca. Keďže sa
čerpacie stanice bioplynu nachádzajú pozdĺž trás zvozu odpadu, rozhodla sa
spoločnosť Urbaser nedoplňovať u svojich vozidiel nádrže na maximum, aby urýchlila
tankovanie. To trvá 10–15 minút, teda zhruba rovnako ako v prípade motorovej nafty.

Scania Slovakia s.r.o.
Diaľničná cesta 4570/2A,
903 01 Senec
www.scania.sk

Tel.: +421 2 482 083 11
www.scania.sk
Facebook.com/ScaniaSlovakia

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

2 (2)

„Nákladné vozidlá na bioplyn dokonale zapadajú do našej stratégie a našich hodnôt,“
hovorí Arto Ryhänen, generálny riaditeľ spoločnosti Jätekukko zaoberajúcej sa
likvidáciou odpadu v meste Kuopio. „Likvidácia odpadu je napokon súčasťou
obehového hospodárstva. Organický odpad z domácností v meste Kuopio je
zhromaždený a následne pripravený do závodu na výrobu bioplynu nachádzajúcom
sa v tomto meste.“
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