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Italský Lidl bude využívat elektrické vozidlo Scania 
 
Inovativní bezemisní bateriové elektrické vozidlo Scania jezdí z 
logistického centra společnosti Lidl v Arcole u Verony a zásobuje 
supermarkety společnosti v severovýchodní Itálii. 
 

 
 

Společnost Lidl Italia, přední italský řetězec supermarketů, nedávno převzala 
svůj první bateriový elektrický nákladní automobil. Jedná se o milník pro 
společnost, která je jedním z průkopníků přechodu na udržitelný dopravní 
systém v zemi, a je výsledkem prozíravé spolupráce se společností Italscania 
a LC3 Trasporti. 
 
Nové bateriové elektrické vozidlo Scania (BEV) má dojezd přibližně 250 km na 
jedno nabití a elektromotor má výkon až 295 kW (401 k). 
 
Průkopnická cesta k dekarbonizaci dopravy 
 
"Naším dlouhodobým cílem je dekarbonizace dopravy a uvedení tohoto 
nového bateriového nákladního vozidla je důležitým krokem vpřed tímto 
směrem," říká Luca Ros, ředitel logistiky společnosti Lidl Italia. 
 
Lidl si toto řešení vybral i kvůli technologiím vyvinutým společností Scania, 
která je lídrem v oblasti výroby udržitelných dopravních prostředků. 
 
Enrique Enrich, prezident a generální ředitel společnosti Italscania, říká: "My 
ve společnosti Scania naše zákazníky v tomto bezprecedentním přechodu 
k udržitelné přepravě podporujeme, a to nejen jako dodavatelé vozidel, ale 
také v klíčových činnostech analýzy provozní dynamiky, definování 
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infrastruktury pro nabíjení a samozřejmě také našimi službami a rozsáhlou sítí 
v celém regionu.“ 
 
Prezident skupiny LC3 Trasporti, Michele Ambrogi, dodává: "Jen v první 
polovině roku 2021 ujela vozidla společnosti LC3 Trasporti díky našemu 
závazku k udržitelné a ekologické nákladní dopravě miliony kilometrů s 
využitím alternativních a obnovitelných zdrojů energie, jako jsou Bio-CNG a 
Bio-LNG, což výrazně snížilo naše emise. 
 
Dnes pokračujeme v plnění našeho závazku a vydáváme se na novou a čistou 
cestu do budoucnosti na palubě prvního 100% elektrického nákladního vozidla 
Scania. Jsme nesmírně hrdí na to, že se můžeme podílet na tomto inovativním 
projektu s lídrem na trhu, jakým je společnost Lidl Italia." 
 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scania je předním světovým poskytovatelem řešení v oblasti dopravy. Společně s našimi 
partnery a zákazníky se ubíráme směrem k udržitelnému systému dopravy. V roce 2020 jsme 
našim zákazníkům dodali 66 900 nákladních vozidel, 5 200 autobusů a také 11 000 
průmyslových a lodních pohonných systémů. Čisté tržby překročily 125 miliard SEK, z nichž 
bylo více než 20 procent spojeno s poskytováním služeb. Společnost Scania, která byla 
založena v roce 1891, aktuálně působí ve více než 100 zemích a zaměstnává přibližně 50 000 
lidí. Výzkum a vývoj probíhá zejména ve Švédsku. Výrobní závody se pak nachází v Evropě 
a Latinské Americe s regionálními produktovými centry v Africe, Asii a Eurasii. Scania je 
součástí skupiny TRATON. Další informace naleznete na: www.scania.com. 
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