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Elektrificatie
In de toekomst kan elk
transport elektrisch
zijn. En voor een
duurzamere wereld
zullen velen van
hen dat ook moeten
zijn. Vooralsnog
zal de elektrificatie
voornamelijk plaats
vinden op korte
afstand transport zoals
stadsdistributie.
Duurzame Toekomst
Klimaatverandering is een niet
te ontkennen fenomeen. De
onvermijdelijke gevolgen zijn
tegenwoordig overal ter wereld
zichtbaar. We hebben gezamenlijk de
verantwoordelijkheid om de opwarming
van de aarde te stoppen. Maar dit kan
alleen als we onze krachten bundelen.
Daarom maakt duurzaamheid bij
Scania standaard deel uit van al onze
maatwerkoplossingen en activiteiten;
van onderzoek en ontwikkeling tot
producten en services.
Batterijen
Om elektrificatie ook daadwerkelijk een
duurzame oplossing te laten zijn, zijn er
ook duurzame batterijen nodig. Scania
is een samenwerking aangegaan
met batterijenspecialist Northvolt,
om batterijen te ontwikkelen voor de
vrachtwagen industrie. Het doel is de
groenste batterij, met een minimale
CO2-impact en zo recyclebaar mogelijk.
Science Based Targets
Scania heeft een duidelijk doel voor
ogen: in 2025 stoten Scania voertuigen
20% minder CO2 uit dan in 2015.
Scania heeft zich aangesloten bij de
Science Based Targets, een initiatief
om de uitstoot van verschillende
industrieën te verlagen. Deze doelen
zijn in lijn met het Paris Agreement.
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Het nieuwe
rijden
Elektrificatie van uw
truck brengt nieuwe
eigenschappen met
zich mee. Doordat de
aandrijflijn is veranderd,
ervaren de chauffeur
en omstanders het
rijden van de toekomst
nu al. Alle elektrische
oplossingen van Scania
zijn in staat om volledig
op elektriciteit te rijden.
De toekomst begint nu
De oplossingen die Scania biedt, zijn nu
beschikbaar. In 2020 werd het nieuwe
platform voor e-Mobility geïntroduceerd
en de eerste volledig elektrische
voertuigen worden in 2021 geleverd.
Scania bouwt verder op het modulaire
systeem, daardoor is een elektrische
Scania net zo te configureren als dat u
altijd al gewend was.
Schoner en stiller
Een volledig elektrische truck betekent
geen motorgeluid meer en geen
uitstoot. Zo draagt u bij aan de goede
nachtrust van de inwoners rondom
een supermarkt, als u staat te lossen.
Daarnaast wordt de lucht in de stad
niet verontreinigd door uitlaatgassen.
Ook de hybride uitvoeringen zijn in
staat om volledig elektrisch door de
stad te bewegen.
Uitstekend laadvermogen
Investeren in elektrificatie gaat alleen
als u uw werk kunt blijven doen zoals
u gewend bent. Scania biedt daarom
een laadvermogen van maximaal 29 ton
voor alle geëlektrificeerde voertuigen.
Alle voertuigen worden uitgevoerd in
een bakwagenchassis, waar eenvoudig
uw gewenste opbouw op gemonteerd
kan worden.

e-Mobility
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Specificaties (P)HEV
De eerste generatie hybride van Scania is voorzien van één batterij. De
elektromotor vangt de piekbelastingen op van de dieselmotor, waardoor
er bespaard wordt op brandstof. Daarnaast is het mogelijk om volledig
elektrisch tot 17 km te rijden. De flexibiliteit van de (P)HEV kenmerkt zich
door twee soorten energie, maar ook door de mogelijkheid om zowel een
trekker als een bakwagen te configureren.

As configuraties
Trekkers
					
4x2

6x2

Bakwagens
										
4x2
6x2

6x2 gestuurde
naloopas

Cabine types
L-,P-,G-,R-cabine zijn mogelijk.

Technische specificaties
Aandrijving

(Plug-in) Hybride (stekkeraansluiting optioneel)

Elektromotor

Continue: 90 kW (122 pk) – 2.100 Nm
Piek: 150 kW (204 pk) – 2.100 Nm

Batterijcapaciteit

33 kWh geïnstalleerd

Volledig elektrische range

17 km (WLTP)

Laadtijd

25 minuten (bij 18 kW, wisselstroom)

Verbrandingsmotor

7-liter 6-cilinder motor (220, 250, 280 pk)
9-liter 5-cilinder motor (280, 320, 360 pk)

Brandstof

Diesel of HVO

PTO

Versnellingsbak-PTO, mogelijkheid tot volledig elektrisch gebruik van de opbouw

Maximaal treingewicht

Elektrisch: 36 t
Diesel/hybride: 40 t
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Specificaties PHEV
De Plug-In Hybride truck heeft het beste van twee werelden.
Door de brandstofmotor behoudt de truck zijn actieradius
die u gewend bent en door de elektromotor kunt u emissievrij
transporteren. De combinatie van twee soorten energie
vergroot de flexibiliteit van het wagenpark. Daarnaast is het
mogelijk om de truck op HVO te laten rijden, wat een CO2reductie tot 90% kan betekenen.

As configuraties
Bakwagens
										
4x2
6x2

6x2 gestuurde
naloopas

Cabine types
L-, P-, G- en R-cabine zijn mogelijk.

Technische specificaties
Aandrijving

Plug-in Hybride

Elektromotor

Continue: 230 kW (310 pk) – 2.100 Nm
Piek: 295 kW (400 pk) – 2.100 Nm

Batterijcapaciteit

90 kWh geïnstalleerd

Volledig elektrische range

60 km (WLTP)

Laadtijd

35 minuten (bij 90 kW met ccs type 2 comboplug, gelijkstroom)

Verbrandingsmotor

7-liter 6-cilinder motor (220, 250, 280 pk)
9-liter 5-cilinder motor (280, 320, 360 pk)

Brandstof

Diesel of HVO

PTO

Versnellingsbak-PTO, mogelijkheid tot volledig elektrisch gebruik van de opbouw
E-PTO, aangesloten op de batterijen

Maximaal treingewicht

Elektrisch: 36 t
Diesel/hybride: 40 t

Wielbasis

4.350 – 6.350 mm
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Specificaties BEV
De Batterij-Elektrische Scania stelt in staat om te allen tijde
100% emissie-vrij te transporteren. De toekomstige “zero
emissie zones” en de groeiende vraag voor groen transport
maakt dat de volledig elektrische Scania een partner is voor de
toekomst. Daarnaast is volledig elektrisch een stille oplossing
voor in de stad, wat geluidshinder voorkomt.

As configuraties
Bakwagens
										
4x2
6x2

6x2 gestuurde
naloopas

Cabine types
L- en P-cabine zijn mogelijk.

Technische specificaties
Aandrijving

Batterij-Elektrisch

Elektromotor

Continue: 230 kW (310 pk) - 1300 Nm
Piek: 295 kW (400 pk) – 2200 Nm

Batterijcapaciteit

5 batterijen: 165 kWh geïnstalleerd
9 batterijen: 300 kWh geïnstalleerd

Volledig elektrische range

5 batterijen: 130 km (WLTP)
9 batterijen: 250 km (WLTP)

Laadtijd

5 batterijen: 55 minuten (130 kW, gelijkstroom)
9 batterijen: 100 minuten (130 kW, gelijkstroom)

PTO

E-PTO, aangesloten op de batterijen

Maximaal treingewicht

29 t

Wielbasis

5 batterijen: 3950 – 6350 mm
9 batterijen: 4350 – 6350 mm
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UW PARTNER,
PROBLEEMOPLOSSER
EN VERTROUWDE ADVISEUR
Een integraal onderdeel van ons aanbod is u
niet alleen antwoorden op uw vragen te geven,
maar u ook te helpen concrete oplossingen te
implementeren en diensten of contracten te
leveren voor elk aspect van uw geëlektrificeerde
operatie. Om elektrificatie te laten werken

- niet alleen voor uw transporten, maar ook
voor uw bedrijf. Daarom gaat elke verkoop
van een elektrisch voertuig ook gepaard met
een langetermijnrelatie, gebundeld met de
nodige diensten om uw return on investment te
maximaliseren.

Wanneer en hoe elektrisch gaan?
Is mijn bedrijf klaar om te beginnen met elektrificeren? Welke
routes? Welke voertuigspecificaties? Door de gegevens van
uw wagenpark te analyseren, kunnen wij u helpen om één stap
per keer te zetten op weg naar elektrificatie, terwijl u er zeker
van kunt zijn dat ze consequent leiden naar waar u over een
decennium of twee wilt zijn.

Subsidies
Het vinden en aanvragen van de juiste subsidies kan net datgene
zijn dat elektrische bedrijven aan de goede kant van de marge
brengt. Wij helpen u uit te zoeken wat voor u relevant is, in uw
land en regio.

Financiering & verzekering
Elektrische voertuigen lijken misschien met veel onzekerheden
te komen - kosten op lange termijn, levensduur van het voertuig
en onderhoudsverwachtingen, evenals doorverkoopwaarde. Met
onze financierings- en verzekeringsoplossingen hoeft u zich
geen zorgen te maken - wij structureren een contract zodat u
altijd weet wat de kosten zijn.

Vlootbeheer en planning
Bij elektrisch rijden is de actieradius van cruciaal belang - en het
maximaliseren van de gebruik is belangrijker dan ooit. Wij helpen
u op de hoogte te blijven van de details van uw bedrijf, tot en
met het laatste transport.

Rijopleiding op maat voor elektrische
voertuigen
Door energie terug te winnen met elektrische voertuigen krijgt
u weer actieradius in uw batterijen. Elke chauffeur kan helpen
uw bedrijf winstgevender te maken, want de actieradius per
kWh maximaliseren is een vaardigheid die zowel onderwezen als
aangeleerd kan worden.

Optimale inzet met nieuwe
transportmogelijkheden
Door de stille en schone elektrische werking, kunt u van uw
voertuigen uitbreiden tot meer uren van de dag, en in gebieden
die voorheen beperkt toegankelijk waren - zoals binnensteden
waar zwaar transport elk jaar aan steeds meer beperkingen
onderhevig is.
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Meer informatie?
Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen of wenst u meer informatie?
Stuur dan een mail naar bnl.e-mobility@scania.com.
Vervolgstappen:
1.

U stuurt een mail naar bnl.e-mobility@scania.com.
Vermeld in deze mail uw telefoonnummer en postcode.

2.

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen

3.

De Account manager uit uw regio neemt z.s.m. contact met u op
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