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Doposiaľ najväčšia objednávka elektrických 
vozidiel Scania: Spoločnosť Einride odoberie 110 
kusov 
 
Dohoda medzi spoločnosťami Scania a Einride má prispieť k urýchleniu elektrifikácie ťažkej 
nákladnej dopravy. Objednávka 110 nákladných vozidiel predstavuje pre spoločnosť Scania 
doposiaľ najväčší projekt v segmente ťažkých elektrických nákladných vozidiel a zároveň je 
začiatkom partnerstva oboch firiem v oblasti vývoja. 
 
Švédska technologická spoločnosť Einride, popredný poskytovateľ komplexných digitálnych, 
elektrických a autonómnych riešení pre nákladnú dopravu, od druhej polovice roku 2022 
začne začleňovať do svojej flotily 110 elektrických ťahačov Scania. Spoločnosť Einride už 
teraz disponuje jedným z najväčších európskych vozových parkov ťažkých elektrických 
nákladných vozidiel a vďaka tomuto partnerstvu ďalej rozšíri svoje pôsobenie na trhu. 
 
Elektrické ťahače budú postavené podľa špecifikácií požadovaných spoločnosťou Einride a 
budú využívať jej operačný systém Saga, ktorý ako prvý svojho druhu na svete zaisťuje 
efektívnu a optimalizovanú elektrickú prepravu. Dáta o vozovom parku, ktoré budú 
generované prostredníctvom platformy Saga, bude Einride zdieľať so Scaniou za účelom 
ďalšieho spoločného vývoja produktov. 
 
„Tešíme sa na začiatok tohto zásadného partnerstva pri expanzii po celej Európe. Týchto 
110 nákladných vozidiel významne prispeje k rozšíreniu nášho vozového parku, pričom 
budeme aj naďalej spájať sily s renomovanými hráčmi v odvetví, ako je Scania, aby sme 
podporili inovácie a vývoj produktov v celosvetovom dopravnom priemysle,“ hovorí Ellen 
Kugelbergová, produktová riaditeľka spoločnosti Einride. 
 
Objednávka spoločnosti Einride je pre Scaniu doteraz najväčším obchodom s ťažkými 
elektrickými nákladnými vozidlami v Európe. Zároveň je to len začiatok nového dlhodobého 
partnerstva, ktoré prispeje k ambíciám oboch spoločností posilňovať elektrickú nákladnú 
cestnú dopravu: „Zdieľame rovnakú víziu dekarbonizácie ťažkej dopravy. Spolupráca so 
spoločnosťou Einride na spoločných nových technických riešeniach a digitálnych službách, 
ktoré udržateľne posunú naše odvetvie, je veľmi obohacujúca“, hovorí Fredrik Allard, vedúci 
oddelenia e-mobility spoločnosti Scania. 
 
Flotila 110 nákladných vozidiel Scania bude nasadená po celej Európe v priebehu roka 2022 
a v prvej polovici roku 2023. Vozidlá majú deväť batériových modulov s celkovou kapacitou 
300 kWh, kvôli požiadavke spoločnosti Einride na kratší rázvor však boli štyri moduly 
premiestnené zo svojej obvyklej pozície na rámu za kabínu. Okrem vozidiel dodáva Scania aj 
kompletný balíček služieb vrátane servisu a konektivity. 
 
O spoločnosti Einride 
Einride je popredná technologická spoločnosť v oblasti nákladnej dopravy, ktorá poskytuje 
digitálnu, elektrickú a autonómnu prepravu. Bola založená v roku 2016 av roku 2019 sa stala 
prvou spoločnosťou na svete, ktorá prevádzkovala autonómne elektrické nákladné vozidlo 
na verejnej komunikácii. Ďalšie informácie nájdete na webe einride.tech. 
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Podrobnejšie informácie poskytne: 

Martin Přibyl, PR & Communication Coordinator CZ/SK, Scania CER (Czech Republic, 
Hungary, Slovakia) 
Telefon: + 420 739 543 056, e-mail: martin.pribyl@scania.cz 

 

Scania je popredným svetovým poskytovateľom riešení v oblasti dopravy. Spoločne s našimi partnermi 
a zákazníkmi sa uberáme smerom k udržateľnému systému dopravy. V roku 2020 sme našim 
zákazníkom dodali 66 900 nákladných vozidiel, 5 200 autobusov a takisto 11 000 priemyselných 
a lodných pohonných systémov. Čisté tržby prekročili 125 miliárd SEK, z ktorých bolo viac ako 20 
percent spojených s poskytovaním služieb. Spoločnosť Scania, ktorá bola založená v roku 1891, aktuálne 
pôsobí vo viac ako 100 krajinách a zamestnáva približne 50 000 ľudí. Výskum a vývoj prebieha najmä vo 
Švédsku. Výrobné závody sa nachádzajú v Európe a Latinskej Amerike s regionálnymi produktovými 
centrami v Afrike, Ázii a Eurázii. Scania je súčasťou skupiny TRATON. Ďalšie informácie nájdete na: 
www.scania.com. 
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