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LADDHYBRID-
LASTBIL

PHEV

Scanias laddhybridlastbil kombinerar 
fördelarna med eldrift och traditionell 
förbränningsmotor och ger ett fordon 
som kan gå utsläppsfritt när så krävs, 
men också har den extra räckvidd som 
körning på HVO eller biodiesel medger. 
Med Scanias uppkopplade tjänster kan 
fordonet automatiskt växla mellan eldrift 
och förbränningsmotor beroende på 
geografiska zoner och klockslag.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 
Hjulkonfiguration 4x2, 6x2, 6x2*4 
Axelavstånd 4350 – 6350mm 
Hytter P, L

Elframdrivning 130 kW med oljespraykylning 
Förbränningsmotor DC09 280 – 360 hk

Batterikapacitet 90 kWh (installerad), upp till 60 km räckvidd 
Laddning  CCS 95 kW / 145 A DC (likström)
 30 minuters laddtid vid 95 kW 
Bruttovikt Max 29 t

Scania Electric vehicle solutions

BATTERI-
LASTBIL

BEV

Batterilastbilen ger dig 100 procent 
utsläppsfri drift hela tiden, vilket 
snart kan vara ett krav i många 
stadskärnor. I takt med att världen 
går mot en hållbar framtid blir det 
också ett allt vanligare villkor i 
upphandlingar. Tysta, utsläppsfria 
transporter krävs för leverans av 
gods till butiker, vid avfallsinsamling 
och nybyggnation eller underhåll av 
byggnader och infrastruktur.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 
Hjulkonfiguration 4x2, 6x2, 6x2*4 
Axelavstånd 3950 – 5750 mm 
Hytter P, L 
Framdrivning 230 kW / 295 kW kontinuerligt / max
 1300 / 2200 Nm kontinuerligt / max
 60 kW ePTO (e-kraftuttag) 
Batterikapacitet 9 batterier >4350 mm axelavstånd:
 300 kWh (installerad), upp till 250 km räckvidd
 5 batterier >3950 mm axelavstånd:
 165 kWh (installerad), upp till 130 km räckvidd 
Laddning  CCS 130 kW / 200 A DC (likström)
 9 batterier: 100 minuters laddtid vid 130 kW
 5 batterier: 55 minuters laddtid vid 130 kW

Bruttovikt Max 29 ton



Elektrifieringen ställer inte bara nya krav på er 
verksamhet, utan på hela transportbranschen.  
Det är därför vi har valt att inte sälja enbart fordon,  
utan heltäckande elektrifierade lösningar. Varje elfordon 
från Scania paketeras som en lösning med allt som 
krävs för omställningen till elbaserad drift. Vi levererar 
en nyckelfärdig lösning som omfattar fordon och 

tjänster, reparations- och underhållsplaner, samarbeten 
inom energi och infrastruktur, såväl som vår erfarenhet 
och långsiktiga rådgivning. En omställning ska inte 
behöva vara komplicerad – inte för er. Den ska bara 
vara positiv. Med våra elfordon får ni så mycket mer än 
själva hårdvaran, allt för att ni ska kunna behålla fokus 
på den spännande framtiden.

ER ELFORDONS-
LÖSNING
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KRAFT PÅ ERA  
VILLKOR
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Det är viktigt att planera när, var och hur ni ska ladda 
fordonen. Nätet av offentliga laddstationer växer ständigt, 
men störst besparing gör ni med egna laddstationer och 
egna elavtal. Om ni redan har en utvald energipartner 
samarbetar vi med dem för att uppfylla era behov. 
Annars ser vi till att ni får allt som behövs genom våra 
energipartners Engie och EVBox.
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ENERGIPARTNERSSCANIA

VI HJÄLPER TILL MED

Hur mycket 
nätkapacitet och 
hur många laddare 
behövs, på kort 
och lång sikt?
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LADDSTYRNINGINSTALLATION  

& UNDERHÅLL
Tjänster och 
mjukvara som 
hjälper er att 
ladda när elpriset 
är som lägst och 
att övervaka 
förbrukningen i 
realtid.

Fysisk planering 
och installation av 
laddare, utformning 
av underhållsplaner.

Bästa sättet 
att finansiera 
laddutrustning 
och infrastruktur 
– större initial 
investering eller 
lång plan?

FINANSIERING

LADD- 
UTRUSTNING

Vi kan också hjälpa till med
100 % grön-el-avtal
Ett elavtal med garanterat ren och förnybar energi kan vara lika 
viktigt för företagets image som eldriften i sig.

Energilagring
Finns begränsningar i elnätets kapacitet? Lokal energilagring kan 
jämna ut toppar och dalar.

Energiproduktion
Kan ni producera ren energi på plats? Vi hjälper till att utvärdera 
och implementera lösningar.

Var, när och hur 
laddar ni bäst?

Platsbesök för att 
kartlägga befintlig 
infrastruktur och  
era behov.

PLAN FÖR  
LADDNING

VERKSAMHETS-
ANALYS 
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ALLTID KÖRKLAR

Fullt reparations-  
och underhållsavtal
Ett avtal som omfattar långt mer än en 
produktgaranti. Från leveransdagen till den 
dag ni tar fordonet ur trafik har ni stöd av 
vårt globala servicenät, med bästa möjliga 
tillgång till reservdelar och servicetekniker 
som kan ert fordon in i minsta detalj.

Flexibelt underhåll
Med förebyggande planering av underhåll, 
baserat på realtidsdata från fordonet, kan 
vi minimera ståtiden för reparationer och 
förlägga verkstadsbesöken så att de inte 
påverkar era transporter.

För att elektrifieringen av transportbranschen 
ska lyckas krävs att vi eliminerar risker, 
osäkerhet och orosmoment för dem som 
utför transporterna – för er. Därför är ett 
reparations- och underhållsavtal som omfattar 
fordonets hela livslängd en viktig del av vårt 
elektrifierade erbjudande.

Elfordonsteknik i denna skala är något 
nytt. Bortsett från ladd standarderna är 
implementeringen och det långsiktiga 

underhållet långt ifrån standardiserat fordons-
tillverkare emellan.

Servicetekniker som går från förbrännings-  
till elfordon behöver nya färdigheter, kunskaper 
och certifieringar.

Vårt marknadsledande globala servicenät ser 
till att ert elfordon bara står still vid planerat 
underhåll. För ägare av ett elfordon från Scania 
är hjälpen aldrig långt borta.

Trygghet Minskad finansiell risk Säkrad energieffektivitet
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ER SAMARBETSPARTNER, 
PROBLEMLÖSARE OCH  
TILLFÖRLITLIGA RÅDGIVARE

En viktig del av vårt erbjudande är att vi inte 
bara svarar på era frågor, utan hjälper er att 
driftsätta konkreta lösningar. Vi tillhandahåller 
tjänster och avtal som täcker hela er 
elektrifierade drift, så att elektrifieringen 

fungerar, inte bara för transporterna, utan för 
verksamheten som helhet. Det är därför vi 
levererar varje elfordon i form av ett långsiktigt 
samarbete, med de tjänster som krävs för att 
maximera avkastningen på er investering.

När och hur ska ni elektrifiera?
Är er verksamhet redo för elektrifiering? På vilka rutter?  
Hur ska ni specificera fordonen? Genom att analysera driftdata 
kan vi hjälpa er att ta väl genomtänkta steg mot elektrifiering  
– steg som tar er dit ni vill på tio eller tjugo års sikt.

Ökad nyttjandegrad med nya 
transportmöjligheter
Med tyst eldrift kan ni utnyttja fordonet under en större del av 
dygnet i områden med bullerbegränsningar, såsom innerstäder 
där regleringarna ökar för varje år.

Finansiering och försäkring
En övergång till elfordon kan förknippas med osäkerhet vad 
gäller bland annat långsiktiga kostnader eller fordonens 
livslängd, underhållsbehov och andrahandsvärde. Tack vare  
våra finansierings- och försäkringslösningar slipper ni oroa er.  
Vi utformar avtalen så att ni vet vad kostnaden blir, hela vägen. 

Fleet management och planering
Vid elektrifierad drift är räckvidden en avgörande faktor. Att maximera 
nyttjandegraden är också viktigare än någonsin. Vi hjälper er att få 
koll på detaljerna i verksamheten, ner till varje enskild transport.

Skräddarsydd förarutbildning för elfordon
Energiåtervinningen är viktig för räckvidden hos ett elfordon. 
En skicklig förare ökar lönsamheten i er verksamhet genom att 
maximera körsträckan per kWh.

Miljösubventioner
Att identifiera och ansöka om rätt subventioner kan vara det 
som gör elomställningen lönsam.  Vi hjälper till att kartlägga vilka 
subventioner som är relevanta i varje land och region.

Scania Elfordonslösningar
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Vi tar elektrifiering på allvar – och det gör 
våra kunder också.

Vi är ett företag med forskare och ingenjörer 
som delar den globala forskarvärldens syn. Vi 
inser att vi alla behöver göra en insats om vi ska 
nå de globala klimatmålen och att elektrifiering 
av transporter är en viktig del av processen.

Som aktör i den globala transportbranschen 
och en viktig del av det moderna samhället 
behöver vi bidra genom att ständigt förbättra 
oss själva.

Som ett mer än hundraårigt företag och 
varumärke ser vi den stora, långsiktiga bilden. 
Vi kan blicka tillbaka och inse att förändring 

ofta leder till något bättre och att vi alla blir 
starkare genom att övervinna svårigheter.

Vi är stolta över vårt engagemang för FN:s 
forskningsbaserade klimatmål. Med dessa 
som ledstjärna kommer vi inte bara verka för 
att uppnå Parisavtalets mål om att begränsa 
den globala uppvärmningen till 2 grader över 
förindustriella nivåer, utan vidta aktiva åtgärder 
för att ytterligare begränsa den till 1,5 grader.

Det är utmanande att inta en aktiv roll i 
omställningen av en hel bransch, men definitivt 
värt ansträngningen. Och genom samarbete 
blir det högst möjligt. Vi vill vara en del av 
lösningen, inte problemet, och tror att du som 
läser dessa rader tänker likadant.

Varför elektrifiera?


