Euro 6 Hybride

Are you ready?

Scania introduceert de eerste Euro 6 truck met hybride aandrijving. Het gaat om
een P320 5-cylinder bakwagen voor de stadsdistributie, die met zijn lage
CO2-uitstoot en zijn stille modus tijdens het elektrisch rijden uiterst geschikt is
voor het opereren buiten de venstertijden in stedelijke gebieden.

De uitdaging
De verstedelijking, en daarmee de luchtvervuiling, neemt in snel tempo toe. De maatschappij in het algemeen, overheden, inwoners van grote steden, maar ook onze klanten,
vragen meer en meer om duurzame, schone en stille transportoplossingen, zonder in te
leveren op onze groeiende mobiliteitsbehoefte. Scania blijft niet achter en is zich bewust
van zijn verantwoordelijkheid om deze veranderende transportbehoefte in te vullen met
nieuwe, duurzame technologische oplossingen.

De milieuvoordelen

Specificaties

De Scania 9-liter hybride truck is de eerste Euro 6 truck met een hybride aan-
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Het laden van het accupakket vindt plaats tijdens het rijden. Bij het gebruik van
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energie gaat bij een conventioneel voertuig verloren als warmte in de remmen.
De chauffeur wordt geholpen om deze geavanceerde technologie optimaal te
benutten door een aangepaste versie van het Scania Driver Support systeem.
Dit systeem geeft de chauffeur real-time advies betreffende zijn of haar rijstijl
en geeft waar nodig tips. Hiermee zorgt Scania Driver Support systeem ervoor
dat het volledige potentieel van dit geavanceerde voertuig ten gunste van uw
rendement als vervoerder wordt aangewend.
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