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A Scania és az Einride megállapodást írt alá a közúti 
áruszállítás villamosításának felgyorsításáról 110 teherautóból 
álló flottával 
 
Ez a 110 tehergépkocsi a Scania eddigi legnagyobb, elektromos nehéz-
tehergépkocsikra vonatkozó megrendelése. A megállapodás elindítja a 
gyártó és az Einride közös termékfejlesztési partnerségét. 
 

 
 
A svéd Einride fuvarozási technológiai vállalat, a végponttól végpontig 
digitális, elektromos és önvezető szállítási megoldások vezető szolgáltatója, 
2022 második felétől kezdődően 110 darab Scania teherautó üzembe 
állítását kezdi meg. Az Einride már most is Európa egyik legnagyobb 
elektromos nehéz-tehergépkocsi flottájával rendelkezik, és ezzel a 
partnerséggel tovább bővíti piaci jelenlétét. 
 
A teljes teherautó-flotta az Einride hardveres specifikációi szerint készül. 
Ezeket cég első, a maga nemében egyedülálló Saga operációs rendszere 
működteti majd, amely biztosítja az elektromos szállítás hatékonyságát és 
optimalizálását. A Saga platformon generált flottaadatok tanulságait a 
Scania rendelkezésére bocsátják a folyamatos közös termékfejlesztéshez. 
„Alig várjuk e létfontosságú partnerség kezdetét, miközben éppen Európa-
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szerte terjeszkedünk. Ez a 110 teherautó jelentősen hozzájárul majd flottánk 
növeléséhez, és továbbra is összefogunk olyan neves iparági szereplőkkel, 
mint a Scania, hogy a globális szállítmányozási iparágban az innovációt és a 
termékfejlesztést előmozdítsuk” – mondta Ellen Kugelberg, az Einride 
termékfejlesztési igazgatója. 
 
Az Einride megrendelése a Scania eddigi legnagyobb, elektromos nehéz-
teherautókra vonatkozó megállapodása Európában. Ez csak a kezdete egy 
új, hosszú távú partnerségnek, amely hozzájárul mindkét vállalat 
törekvéseihez az elektromos közúti árufuvarozás elterjesztése terén: 
„Ugyanaz a jövőképünk a nehézkategóriás teherszállítás szén-dioxid-
mentesítéséről. Eredményes volt az Einride céggel olyan közös új műszaki 
megoldásokon és digitális szolgáltatásokon dolgozni, amelyek 
fenntarthatóan előremozdítják iparágunkat” – mondta Fredrik Allard, a 
Scania e-mobilitási vezetője. 
 
A 110 darab Scania tehergépkocsiból álló flotta 2022 folyamán és 2023 első 
felében áll szolgálatba Európa-szerte. 
 
 
A Scania a szállítási megoldások világszinten is vezető gyártója. Partnereinkkel és 
ügyfeleinkkel közösen haladunk a hosszú távon fenntartható szállítási rendszerek felé 
vezető átalakulás útján. 2021-ben 88 930 tehergépkocsit, 4436 autóbuszt, valamint 11 786 
ipari és vízi hajtásrendszert szállítottunk ki ügyfeleinknek. A nettó árbevétel meghaladta a 
146 milliárd svéd koronát, aminek több mint 20 százaléka a szolgáltatásokhoz köthető. Az 
1891-ben alapított Scania mára több mint 100 országban működik, és mintegy 54 ezer főt 
foglalkoztat. A kutatás és fejlesztés főként Svédországban összpontosul, míg a gyártás 
Európában és Latin-Amerikában zajlik, regionális termékközpontokkal Afrikában, Ázsiában 
és Eurázsiában. A Scania a TRATON GROUP tagja. További információ: www.scania.com. 

 
 
További információkért, lépjen kapcsolatba: 
Papp Mihály Bence, Marketing és kommunikációs koordinátor 
Telefon: +36 30 824 88 82 
Email: bence.papp@scania.hu 
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