Logistics Trials
Starts in UK

for Scania Dedicated CNG 26-tonner
Rozpoczęcie testów logistycznych Scanii CNG
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OGISTICS COMPANY HOWARD TENENS HAS TAKEN DELIVERY
OF TWO 26-TONNE RIGID DEDICATED GAS VEHICLES FROM
SCANIA. AS ONE OF THE FIRST HAULIERS IN THE UK TO INTRODUCE
DEDICATED GAS VEHICLES INTO ITS FLEET, THE COMPANY HAS
CONFIRMED ITS COMMITMENT TO SUSTAINABLE LOGISTICS BY
TRIALLING THE FIRST TWO OF THEIR KIND TO OPERATE IN THE
COUNTRY.

Dedicated gas trucks are powered solely by CNG which have the
benefit of lower carbon dioxide emissions compared to diesel vehicles.
Gas technology is also one of the few viable options for decarbonising
freight, so has an important role to play in helping the UK meet its
carbon reduction targets.
Howard Tenens is a participant of the Dedicated to Gas Project which
is part of the Low Emission Freight and Logistics Trial, funded by the
Office for Low Emission Vehicles (OLEV) in partnership with Innovate
UK. These vehicles will be the first dedicated gas trucks to be deployed
under the trial.
Neale Ryan, Senior Programme Manager – Automotive, at Innovate
UK states: “This first vehicle deployment is another important milestone in
the Low Emission Freight and Logistics Trial. Funded by the Office for Low
Emission Vehicles in partnership with Innovate UK, the trial will see over
300 low and zero emission vehicles being deployed on UK roads in 2017
and 2018. These industry-led trials will make an important contribution
in helping the freight sector in the UK make the switch to lower emission
vehicles in the coming years”.
The vehicles will be based at Swindon but deliver to a range of
customers in urban areas including London. The vehicles will be
monitored over the 18 months of the trial which will help answer
important questions about operating cost, range, reliability and
emissions. Part way through the trial the vehicles will switch to biogas
instead of CNG, delivering a 75% reduction in carbon emissions.
Howard Tenens has worked closely on the project in partnership
with Scania and truck body builder Don Bur since April 2017 to ensure
the vehicles were built in the quickest possible time. Scania have
developed and provided the vehicle chassis’, with Don Bur providing
the trailer bodies using their Teardrop design to improve aerodynamic
flow and reduce fuel consumption.
“As a leader in the development of gas-powered commercial vehicles,
Scania is delighted to partner Howard Tenens in this industry first. By
delivering a significant reduction in carbon dioxide emissions, dedicated
gas-fuelled operation forms a key part of Scania’s strategy to drive the
shift towards more sustainable transport solutions. In addition to being
exceptionally clean, gas vehicles are considerably quieter than their
diesel counterparts and are therefore ideally suited to operating in urban
environments,” commented David Burke, Specialist Sales Executive.
Source: Howard Tenens, ngvglobal.com
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IRMA LOGISTYCZNA HOWARD TENENS OTRZYMAŁA DWIE
26TONOWE CIĘŻARÓWKI SCANIA. TYM SAMYM, JAKO
JEDEN Z PIERWSZYCH PRZEWOŹNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII
WPROWADZAJĄCY DEDYKOWANE POJAZDY GAZOWE DO SWOJEJ
FLOTY, FIRMA POTWIERDZIŁA SWOJE ZAANGAŻOWANIE W KWESTIE
ZRÓWNOWAŻONEJ LOGISTYKI, PRÓBUJĄC PRZEPROWADZIĆ
PIERWSZE DWIE TEGO RODZAJU OPERACJE W KRAJU.

Dedykowane samochody gazowe są zasilane wyłącznie przez CNG, które
mają niższą emisję dwutlenku węgla w porównaniu do pojazdów z silnikiem
Diesla. Technologia gazowa jest również jedną z niewielu opłacalnych opcji
dekarbonizacji ładunków, dlatego też odgrywa ważną rolę w osiągnięciu
przez Wielką Brytanię celów związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla.
Firma Howard Tenens jest uczestnikiem „Projektu Dedykowanego do
Gazu”, który jest częścią procesu nisko-emisyjnego transportu i logistyki, finansowanego przez Biuro ds. Pojazdów Niskoemisyjnych (OLEV) we współpracy z firmą Innovate UK. Obie otrzymane Scanie będą pierwszymi dedykowanymi ciężarówkami gazowymi, wykorzystywanymi w ramach testów.
Neale Ryan, starszy menedżer programów – Automotive, Innovate UK
powiedział: "To pierwsze wdrożenie pojazdów na gaz jest kolejnym ważnym
etapem w procesie niskoemisyjności frachtu i logistyki. Dzięki finansowaniu
przez Urząd ds. Pojazdów Niskoemisyjnych we współpracy z firmą Innovate
UK zostanie docelowo przetestowane ponad 300 pojazdów o niskim i zerowym poziomie emisji, które będą eksploatowane na drogach w Wielkiej Brytanii. Te sektorowe badania przyczynią się w istotnym stopniu do pomocy
w sektorze transportu towarowego w naszym kraju”.
Docelowo, pojazdy gazowe będą stacjonowały w Swindon, ale dostarczane do klientów na obszarach miejskich, w tym w Londynie. Przez 18 miesięcy prób ciężarówki będą monitorowane, co pomoże odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące kosztów eksploatacji, zasięgu, niezawodności i emisji.
Część testowanych aut będzie napędzane biogazem zamiast CNG, co ma
zapewnić 75% redukcję emisji dwutlenku węgla.
Od kwietnia 2017 r. firma Howard Tenens ściśle współpracowała nad
opisywanym projektem ze Scanią i producentem zabudowy ciężarówek – firmą Don Bur, aby mieć pewność, że pojazdy zostały zbudowane
w najszybszym możliwym czasie. Scania opracowała i dostarczyła podwozie, zaś Don Bur korpusy przyczep, wykorzystując projekt Teardrop, w celu
poprawy aerodynamiki i zmniejszenia zużycia paliwa.
"Jako lider w rozwoju samochodów dostawczych napędzanych gazem, Scania
jest zadowolona ze współpracy z firmą Howard Tenens. Dzięki znacznej redukcji
emisji dwutlenku węgla, dedykowane instalacje gazowe stanowią kluczową część
strategii Scanii, która ma doprowadzić do przejścia na bardziej zrównoważone rozwiązania transportowe. Nasze pojazdy są znacznie cichsze niż ich odpowiedniki z silnikiem wysokoprężnym i dlatego są idealnie dostosowane do pracy
w środowiskach miejskich" - powiedział David Burke, specjalista ds. Sprzedaży.
Źródło: Howard Tenens

