
  

 

 

   

  
 

 

 

Scania  
Corporate Relations 
SE-151 87 Södertälje 
Sweden 

Phone +46 8 553 810 00 
www.scania.com 

PRESS INFO 
 

Facebook.com/ScaniaGroup 
Instagram.com/ScaniaGroup 
Youtube.com/ScaniaGroup 
Twitter.com/ScaniaGroup 

15 september 2020 
 
 
Scanias nya hybridlastbil med 60 km elektrisk räckvidd 
 
Scanias nya plug-in-hybrid, med en elektrisk räckvidd på upp till 60 kilometer, 
kombinerar det bästa av två världar. Den erbjuder förbränningsmotorns flexibla 
möjligheter tillsammans med de stora fördelarna av en tyst och utsläppsfri 
drift. 
 
Efter lanseringen av Scanias första hybridlastbil 2014, har medvetenheten om 
behovet av att minska klimatpåverkan ökat samtidigt som tekniken har tagit ett stort 
kliv framåt. Plug-in-hybriden är därför ett tilltalande alternativ för stadstransporter, till 
exempel för godsleveranser, sophämtning, tippbilar, lastväxlare liksom brand- och 
räddningsfordon. 
 
– Att införliva hybridlastbilen i åkeriernas flottor är utan tvekan det enklaste sättet att 
få erfarenhet av att använda elektriska fordon, säger Anders Lampinen, Director, 
New Technologies. Som en brygga mellan tekniker kan den bidra till värdefull 
erfarenhet i att gradvis utvidga flottor till en större andel elektriska fordon.  
 
Scanias hybridlastbil är utrustad med CCS-laddare för elnätet. Med 130 kW DC-
laddning, kan de tre batterierna laddas till 80 procent på cirka 35 minuter. Lastbilen 
kan också laddas genom bromsenergin. 
 
Med nya batterier med högre energitäthet – varje batteripack har en installerad 
kapacitet på 30 kWh för totalt 90 kWh – kan lastbilen köra på eldrift i upp till 60 km, 
beroende på totalvikt, typografi och typ av påbyggnation. Därutöver kan den laddas 
när lastbilen står stilla för att lasta eller lossa, eller när föraren har rast.  
 
Scanias hybridlastbil är tillgänglig med L- och P-seriehytt, som båda är utformade för 
stadstrafik. Låggolvshytten i L-serien är dessutom särskilt framtagen för tät 
stadstrafik med oöverträffad sikt. 
 
Förutom den elektriska 115 kW-motorn – som är placerad mellan motorn och 
växellådan – har hybridlastbilen en 9-liters 280–360 hk dieselmotor.  
 
Scania Zone är det perfekta verktyget vid användning av hybridlastbilen. Den 
positionsbaserade tjänsten hjälper föraren att automatiskt anpassa körningen till 
trafik- och miljöbestämmelser liksom till egna regler för hastighet, ljud och utsläpp. 
 
– Fler och fler städer inför miljözoner i centrala stadsdelar, något som kräver 
alternativ som eldrift. Genom att köra hybridlastbil kan transportörer kraftigt öka 
fordonsutnyttjandet och minska den olönsam tiden när fordonet står stilla. Det tysta 
el-läget öppnar möjligheten till effektiva transporter även nattetid, och därigenom 
undvika rusningstrafik och köer i städerna, säger Anders Lampinen. 
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– Samtidigt kan åkerierna när så krävs nyttja förbränningsmotorn från lager och 
logistikcentra längre bort, liksom för tillfälliga transportuppdrag. Kort sagt, de kommer 
få det bästa av båda världar.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Lampinen, Director, New Technologies 
Tel: + 46 8 553 524 41 
E-post: anders.lampinen@scania.com 
 
Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks 
Tel: +46 70 289 83 78 
E-post: orjan.aslund@scania.com 
 
  
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och 
kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2019 levererade vi 91 700 lastbilar, 
7 800 bussar samt 10 200 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till 
mer än 152 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och 
är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 51 000 medarbetare. Forskning och utveckling är 
koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika 
och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av 
TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com. 
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