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Scania доповнила 
автобусну лінійку  
На виставці автобусів Busworld в місті Кортрійк, Бельгія, Scania 
представила гібридну версію автобуса Scania Interlink та вперше 
показала міський електричний автобус Scania Citywide. 
 

Scania надає рішення для всіх існуючих альтернативних видів палива для 
міжміських та міських автобусних перевезень. Міжміський автобус Scania 
Interlink Low Decker можна заправляти дизелем, біодизелем, HVO (ГРО), 
газом CNG/CBG. Тепер лінійка доповнилась гібридною версією. Для 
міжміських перевезень пропонується ще один автобус - Scania Citywide 
Low Entry - який також може заправлятися альтернативними видами 
пального та існує в гібридній версії.    

“Різке зростання урбанізації в світі пов’язане, швидше, з розростанням 
околиць міст чи приміських територій, аніж з розширенням центрів міст. Це 
означає довші поїздки до роботи з прилеглих околиць та, фактично, 
споживання пального майже втричі більше приміським транспортом, ніж 
міським транспортом. Тому ми повинні були знайти альтернативні рішення 
для цих поїздок», - розповідає Карін Редстрьом, керівник підрозділу 
автобусів Scania.   

Scania також презентує електричний автобус Scania Citywide з низькою 
підлогою на виставці Busworld. Продажі розпочнуться у 2018 році.  

“У Scania найбільш широкий вибір альтернативних видів пального на ринку, 
- говорить Редстрьом. – Компанія забезпечує операторів унікальною 
свободою вибору, що спільно з низькими загальними операційними 
витратами пришвидшить перехід на екологічні сталі транспортні рішення».   

 

З питань інформації для преси, звертайтесь до: 

Леся Горошко, менеджер з комунікацій ТОВ «Сканія Україна»  
Телефон: + 38 067 464 91 09 
E-mail: lesya.goroshko@scania-ua.com 
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Scania є частиною підрозділу компанії Volkswagen Truck&Bus GmbР та одним із світових лідерів 
серед виробників вантажівок і автобусів більше 16 тонн. Головний офіс, науково-дослідний центр 
та заводи з виробництва вантажівок і комплектуючих знаходяться у Швеції, ще кілька заводів 
розташовані у Європі та Латинській Америці. У компанії працює 46 000 працівників, продукція 
представлена у понад 100 країнах світу, в тому числі в Україні з 1993 року. Мінімальні 
експлуатаційні витрати, надійність та безпека є основними характеристиками техніки Scania. 
Окрім транспортних засобів, компанія у кожній країні пропонує послуги з фінансування та 
обслуговування через дилерську мережу. 
 
Прес-релізи Scania доступні на сайті www.scania.ua 
www.facebook.com/ScaniaUkraine 
www.instagram.com/ScaniaUkraine 
www.youtube.com/user/ScaniaUkraine 
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