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Scania öppnar nytt testlaboratorium i Brasilien 
 
Scania har öppnat ett nytt teknikcenter i São Bernardo do Campo i Brasilien. 
Motorprovcellerna i den avancerade anläggningen ska användas för att 
utveckla, testa och certifiera företagets motorer.  

– Med den här satsningen hamnar Brasilien i fokus för bilindustrins spjutspetsteknik, 
samtidigt som det speglar vårt engagemang för både landet och för att skapa ett 
hållbart transportsystem, säger Per-Olov Svedlund, vd för Scania i Latinamerika.  

Det nya teknikcentret innehåller två celler som uppfyller de senaste Euro 6-kraven 
på utsläppsmätning, vilket gör Scania redo för hårdare globala utsläppsregler. 
Teknikcentret tillhör företagets utvecklingsorganisation för nya globala produkter och 
ska också stötta den lokala certifieringen för nya utsläppsregler samtidigt som det 
blir ett stöd för Scanias produktionssystem för motorer.  

– På det här viset tillgodoser vi det växande behovet av motorprov, vilket inte bara 
genererar intäkter, utan framför allt gör det möjligt för oss att utveckla hållbar teknik. 
Scanias stärker sin position som ett innovations- och teknikdrivet företag som är 
ledande inom alternativa bränslen och produktutveckling, säger Henrik Alfredsson, 
Vice President, Research and Development på Scania i Latinamerika. 

Forskning och utveckling för att skapa ny teknik är redan en viktig del av Scanias 
verksamhet i Sverige och med de nya provcellerna i Brasilien kan utvecklingen gå 
snabbare, vilket är avgörande för att förverkliga Scanias vision om hållbara 
transportsystem.  
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Laboratoriet har kapacitet för att testa och övervaka upp till två motorer samtidigt. 
Resultaten från testerna kan även läsas av via fjärrfunktioner från Sverige, och 
kommer att ligga till grund för nya motorkonstruktioner och förbättringar av Scanias 
befintliga fordon.  

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, 
tel 08-553 856 62. 

Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus GmbH och är en av världens ledande tillverkare av lastbilar 
och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är 
service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och 
hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder 
och har 44 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i 
Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. 
Under 2015 uppgick faktureringen till 95 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,8 miljarder 
kronor Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/group  
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