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1922
Pionierska współpraca z Pocztą Szwedzką doprowadziła
do powstania ważnego niszowego produktu. Nowy „au-
tobus pocztowy” przez okrągły rok dostarczał pocztę
na rzadko zaludnionych terenach północnej Szwecji.
W zimie na przednie koła zakładano płozy, a z tyłu mon-
towano gąsienice. Produkowany przez resztę dekady
pojazd zdołał przełamać zimową izolację odległych re-
jonów kraju. Zapoczątkował również stałą produkcję au-
tobusów w firmie.

1932
Sprzedaż autobusów przewyższyła sprzedaż samocho-
dów ciężarowych. Rosło zapotrzebowanie na coraz bar-
dziej pojemne autobusy. Scania-Vabis wprowadziła na
rynek autobus „Bulldog”, pojazd pionierski ze względu
na pomysłowe wykorzystanie przestrzeni.

1948
Scania-Vabis rozpoczęła eksport autobusów do Brazy-
lii, a niedługo potem – w 1951 r. – także samochodów
ciężarowych, za pośrednictwem brazylijskiej firmy mo-
toryzacyjnej Vemag. W 1957 r. ruszył montaż podwozi,
a w roku 1961 Scania-Vabis otworzyła własną fabrykę
w Săo Paulo.

1953
Na szwedzki rynek trafił podmiejski autobus Scania-
Vabis Metropol skonstruowany we współpracy z ame-
rykańską firmą Mack Manufacturing Corporation.
Był napędzany rzędowym ośmiocylindrowym silnikiem,
zamontowanym poprzecznie za tylną osią. Metropol był
pierwszym autobusem w całości produkowanym
w Szwecji wyposażonym w nadwozie o konstrukcji
skorupowej.
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1957
Mając ugruntowaną pozycję w Brazylii, Scania-Vabis rozpoczęła
produkcję silników. Pierwszym modelem produkowanym
z myślą o brazylijskim rynku, w 1959 r., był przedniosilnikowy
autobus B75. Był on wykorzystywany zarówno jako autobus
turystyczny, jak i miejski. Miał solidny silnik i mocne, łatwe
w zabudowie podwozie.

1971
W 1969 r., tuż przed zmianą ruchu w Szwecji na prawostronny,
Scania-Vabis zaprezentowała wygodniejszy autobus miejski
CR76. Wyróżniał się małą masą własną i nisko położoną pod-
łogą. Silnik zestrojono pod kątem jak najmniejszego zadymie-
nia spalin. Na bazie CR76 opracowano „cichy” autobus CR111
– poziom hałasu zaledwie 77 dBA (1971 r.).

1986
Coraz większego znaczenia nabierają kwestie dotyczące ochro-
ny środowiska. Scania, wspólnie z przedsiębiorstwem komu-
nikacji publicznej w Sztokholmie, rozpoczęła testy eksploata-
cyjne autobusów CR113 zasilanych etanolem. Źródłem napę-
du tych pojazdów był jedenastolitrowy silnik wysokoprężny
dostosowany do spalania etanolu. Od tamtej pory w stolicy
Szwecji są użytkowane autobusy zasilane etanolem.

1996
Scania wprowadziła na rynek nowy autobus miejski Scania
OmniCity wyposażony w nadwozie, w całości wykonane z alu-
minium. Dzięki funkcji pełnego „przyklęku” ten niskopodłogo-
wy autobus jest wyjątkowo wygodny dla pasażerów. Na tej
samej platformie bazują również autobusy: niskowejściowy
Scania OmniLink i dwupokładowy Scania OmniCity.
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2004
Do produkcji wchodzi seria F, wyposażona w nowy pięciocylin-
drowy silnik umieszczony z przodu i solidne podwozie, dzięki cze-
mu idealnie sprawdza się w trudnych warunkach, zapewniając duży
komfort i pojemność.

2007
Po opracowaniu w 1995 r. swojego pierwszego autobusu hybry-
dowego Scania zaprezentowała autobus koncepcyjny z innowa-
cyjnym napędem hybrydowym, zaprojektowany z myślą o maksy-
malnej wygodzie pasażerów. Wszystkie cztery, skrajnie umiesz-
czone koła tego pojazdu są skrętne, a fotel kierowcy został zamon-
towany centralnie.

2009
Sześć trzyosiowych hybrydowych autobusów Scania OmniLink
z silnikami zasilanymi etanolem rozpoczyna testy eksploatacyjne,
realizując regularne przewozy w sztokholmskim przedsiębiorstwie
transportu publicznego.

2009
Na rynek trafił autokar Scania Touring, wzbudzając ogromne zain-
teresowanie operatorów autobusowych. Zaprojektowany przez
Scania, jest produkowany we współpracy z chińskim producen-
tem autobusów Higer z przeznaczeniem na nowe i dotychczaso-
we rynki. W 2010 r. w ofercie pojawił się model trzyosiowy.
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Współczesne autobusy Scania wyróżnia wygodna, solidna
i trwała konstrukcja, niskie koszty eksploatacji oraz dbałość
o środowisko naturalne. Autobusy dostosowane są do zadań
i związanych z nimi wymagań zarówno pasażerów jak i prze-
wodników. Produkowane m.in. w Polsce miejskie autobusy
Scania OmniCity i Scania OmniLink mają nadwozie wykonane
ze stopów aluminium. Lekkość bardzo trwałej konstrukcji za-
pewnia niskie zużycie energii zawartej w paliwie.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie
czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowe-
go zaleca nabywającym pojazdy miejskie firmom z sektora pu-
blicznego przeprowadzenie analizy kosztów związanych z uciąż-
liwością pojazdu dla środowiska. Dyrektywa zachęca do rozwa-
żenia różnego rodzaju paliw, których zarówno koszt jak i wpływ
na emisję silnika oddziałują na wybór pojazdu do transportu

2009
Zaangażowanie Scania w systemy szybkiego transportu autobu-
sowego BRT (Bus Rapid Transit) zaowocowało uzyskaniem za-
mówienia z Johannesburga w Afryce Południowej na 143 wielko-
pojemne autobusy przegubowe, przeznaczone do jazdy po wy-
dzielonych pasach ruchu. System transportowy „Rea Vaya” szyb-
ko zyskał popularność wśród mieszkańców Johannesburga,
zmniejszając zanieczyszczenie powietrza w godzinach szczytu.

miejskiego. Kupujący autobus Scania ma możliwość wyboru
rodzaju silnika, a co za tym idzie – paliwa, które go zasila. Auto-
busy miejskie Scania mogą być napędzane ekonomicznymi sil-
nikami wysokoprężnymi spełniającymi najwyższe standardy
związane z ochroną środowiska, ale także silnikami zasilanymi
sprężonym gazem ziemnym lub etanolem.

W pracach nad zastosowaniem paliw alternatywnych
Scania zawsze była jedną z wiodących firm na świecie, a wy-
magania stawiane przez warunki miejskie były i są dużym
wyzwaniem, które firma podejmuje i efektywnie rozwija.
W czerwcu tego roku jako jeden z głównych sponsorów
i uczestników „Ethanol Summit” w Săo Paulo w Brazylii Scania
przedstawiła realną alternatywę czystego pojazdu miejskie-
go dla kilkunastomilionowego miasta w postaci zasilanego
etanolem autobusu, który w maju w przyszłego roku w pojawi
się na ulicach tej wielkiej aglomeracji.

Przegubowy autobus Scania OmniLink
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Scania od 1989 roku intensywnie rozwija technologię wyko-
rzystującą etanol, jako paliwo do silników z zapłonem samoczyn-
nym. Obecnie może pochwalić się silnikiem trzeciej generacji, któ-
rego maksymalna sprawność ogólna, wynosząca ok. 43%, jest
porównywalna do sprawności silnika z zapłonem samoczynnym
zasilanego konwencjonalnie olejem napędowym i dużo większa
niż osiągana przez silniki z zapłonem iskrowym. Do zasilania silni-
ka, którego stopień sprężania zwiększono do 28 używany jest eta-
nol z 5% dodatkiem ułatwiającym jego samozapłon i zabezpie-
czający silnik przed korozją. Silnik zasilany etanolem wyposażony
jest w układ EGR. Pojemność skokowa wynosi 8,9 dm3, moc
270 KM przy prędkości obrotowej 1900 obr/min, a moment obro-
towy to 1200 Nm przy prędkości obrotowej 1100-1400 obr/min.
Do dzisiaj Scania sprzedała ponad 800 pojazdów napędzanych
silnikami zasilanymi etanolem.

W 1980 r. Scania dostarczyła pierwszy autobus zasilany ga-
zem. Zaprezentowane w ubiegłym roku nowe silniki gazowe OC9
w wersjach 270 KM (G04) i 305 KM (G05), przeznaczone m.in. do
autobusów, zasilane są mieszankami ubogimi, dla których współ-
czynnik nadmiaru powietrza osiąga wartości dochodzące do
λ = 1,6-1,7. Skład ten jest bliski granicy palności mieszanki gaz ziem-
ny – powietrze (λ = 2,1). Zasilanie silnika mieszankami o takich skła-
dach umożliwił m.in. wysoki stopień sprężania wynoszący ε = 12,

co także przyczynia się do ich wysokiej sprawności cieplnej.
Do silników Scania OC9 G04 (G05) dobrany został utleniający ka-
talizator spalin. Silniki spełniają normy emisji Euro-5 oraz EEV.
Cechuje je przebieg momentu obrotowego o kształcie zbliżonym
do przebiegu momentu obrotowego silników o zapłonie samo-
czynnym. Silniki zasilane gazem cieszą się popularnością w wielu
krajach świata. Na przykład w Australii, jeździ łącznie ponad 2,3 tys.
autobusów napędzanych gazowymi silnikami Scania.

Obok prac nad rozwojem silnika spalinowego przeznaczone-
go m.in. do napędu autobusów miejskich Scania rozwija również
napęd hybrydowy w produkowanych przez siebie pojazdach. Pierw-
szy test autobusu hybrydowego odbył się w 1986 r. Od tego czasu
Scania przedstawiła 6 koncepcyjnych autobusów hybrydowych,
w tym pierwszą na świecie „hybrydę” zasilaną paliwem odnawial-
nym – etanolem. W latach 2009-2010 autobusy te przeszły testy
eksploatacyjne w Sztokholmie. Tak jak autobusy miejskie również
autobusy przeznaczone do przewozów międzymiastowych i tury-
stycznych to pojazdy bardzo nowoczesne, solidne i elastycznie do-
stosowane do potrzeb. Potwierdzeniem tego jest m.in. zaprezen-
towany w kwietniu br. w Herning w Danii nowy autobus do przewo-
zów międzymiastowych Scania OmniExpress 3.20. Autobus ofero-
wany jest w wersji dwu- i trzyosiowej. W zależności od potrzeb opera-
tora autobus może mieć od 11 do 14,9 m długości i zabierać do

Silnik wysokoprężny Scania 230/280/320 KM o pojemności skokowej 9 litrów Euro-5 EEV wyposażony w układ Scania EGR, VGT oraz wysoko-
ciśnieniowy wtrysk paliwa XPI

Autobus zasilany etanolem zademonstrowany na „Ethanol Summit” w Săo Paulo w czerwcu 2011 oraz dziewięciolitrowy silnik o mocy 270 KM
Euro-5 EEV zasilany etanolem
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Scania OmniLink w wersji napędzanej silnikiem gazowym oraz z napędem hybrydowym

Autobus Scania OmniExpress 3.20 zaprezentowany w kwietniu 2011
przeznaczony do przewozów międzymiastowych

Scania Ilizar

Scania Touring

67 pasażerów. Do napędu nowego autobusu wykorzystywana jest
szeroka gama silników wysokoprężnych o mocy od 230 do 440
KM zasilanych konwencjonalnym olejem napędowym, a także przy-
stosowanych do zasilania biodieslem i etanolem.

W segmencie autobusów turystycznych firma z powodzeniem
oferuje swój nowy produkt Scania Touring oraz produkowany we
współpracy z Irizarem – Scania Irizar. Obydwa autobusy cieszą się
dużą renomą na świecie. W Polsce szczególne znany i popularny
autobus Scania Ilizar zdobył sobie bardzo dobrą opinię i uznanie
przewoźników, co potwierdziła liczba sprzedanych na naszym ryn-
ku pojazdów. Od początku sprzedaży Scania Ilizar w Polsce klien-
ci zamówili ponad 300 takich autobusów.

Z kolei Scania Touring stała się autobusem obsługującym
polską prezydencję w Unii Europejskiej. Touring to autobus, w któ-
rym zastosowano m.in. najnowocześniejszy układ kontroli zmiany
biegów automatycznej skrzyni Opticruise, która obok nowocze-
snych silników Scania XPI z wysokociśnieniowym układem com-
mon rail oraz układem EGR i VTG stanowi poważny atut. Autobus
został zaprojektowany z myślą o szerokim zakresie zastosowań
i jest dostępny w wielu wersjach wyposażenia wnętrza.

Sto lat doświadczenia, duże nakłady na prace badawczo-roz-
wojowe, wdrażanie nowych technologii, nowe metody produkcji
oraz ciągłe poszukiwanie najlepszych rozwiązań powodują, że
autobusy Scania są przykładem rozwoju konstrukcji ukierunko-
wanego ściśle na potrzeby pasażera i przewoźnika oraz bardzo
mocno wpisują się w działania mające na celu ochronę środowi-
ska i poprawę standardów życia codziennego.
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