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Scania lanserar gasdriven lastbil för fjärrtransporter 
 

 Scania erbjuder nu OC13, en sexcylindrig gasmotor på 410 hästkrafter 

 God kapacitet för tung fjärrtrafik tack vare egenskaper som motsvarande 
dieselmotor; ger räckvidd på upp till 1 100 km med LNG i tankarna. 

 

Scania har lanserat en banbrytande Euro 6-gasmotor med en effekt på 410 
hästkrafter. 13-litersmotorn är avsedd för fjärrtrafik och anläggningskörning. 
Prestanda är jämförbara med en dieselmotor med samma storlek. Den 
nyutvecklade Euro 6-gasmotorn är det senaste tillskottet till Scanias 
erbjudande inom hållbara transporter med möjlighet att sänka utsläppen av 
koldioxid med mellan 15 och 90 procent. 
 
– Det finns ett stort intresse runt om i Europa att köra fjärrtrafik med gas i tankarna, 
säger Henrik Eng, Product Director Urban, Scania Trucks. Den här motorn möter 
dessa behov med alla ekonomiska fördelar som gasdrift ger. 
 
Den nya motorn ger 410 hästkrafter och presterar 2 000 Nm från 1 100 och upp till 
1 400 r/minut, siffror i nivå med jämnstora dieselmotorer. Med LNG (flytande gas) 
klarar ett semitrailerekipage på upp till 40 ton bortåt 1 100 kilometer mellan 
tankningarna. Med dubbla LNG-tankar på en lastbil uppgår räckvidden till uppemot 
1 600 kilometer. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Scanias nya 13-liters gasmotor presenterades vid hållbarhetsmässan Ecomondo i Italien. Med 410 
hästkrafter och 2 000 Nm i vridmoment redan från 1 100 r/min har den all den kraft och den räckvidd 
(med LNG-tankar) som krävs för fjärrtrafik med typiska semitrailerekipage. 

– Hittills har flertalet gasmotorer antingen varit för klena eller haft för kort aktionsradie 
för att vara riktigt användbara för längre transporter. De utmaningarna klarar Scania 
med den här gasmotorn samtidigt som koldioxidutsläppen minskar och 
driftsekonomin förbättras, säger Johan Mühlbach, Product Manager Gas, Scania 
Trucks. 
 

För ytterligare information: 

Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania Trucks 
Telefon: + 46 70 658 98 29, E-mail: henrik.eng@scania.com  
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Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks 
Telefon: + 46 70 289 83 78, E-mail: orjan.aslund@scania.com 
 
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och 
kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 
8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder 
kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns 
idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling 
är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika 
och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Euroasien. Scania ingår i Volkswagen 
Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.comser som vårt grundläggande 
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