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Scania utvidgar verksamheten i Thailand 
 

Thailand är en nyckelmarknad för Scania i Asien och nu utvidgas den 
kommersiella och industriella närvaron i landet. En ny monteringsanläggning 
för lastbilar och busschassier – liksom en tillverkningsenhet för lastbilshytter – 
etableras i Bangkokområdet. Scanias etablering i Thailand kommer även att 
omfatta specialister inom produktion, logistik och inköp samt inom forskning 
och utveckling.  
 
Dessutom skapar Scania ett regionalt centrum i Thailand som stöd för företagets 
distributörer i Asien och Oceanien i att utveckla försäljningen på sina marknader. 
 
– Den nya etableringen innebär att alla industriella och kommersiella funktioner  
inom Scania kommer närmare våra kunder i Asien, särskilt i Thailand, säger  
Ted Göransson, projektdirektör för etableringen. Genom att stärka vår lokala närvaro 
kommer vi snabbare att kunna svara upp mot kundernas krav och säkerställa att vi 
levererar den bästa transportlösningen till varje kund. 
 
Etableringen är ett inslag i Scanias strategiska fokusering på Thailand och 
kompletterar den tidigare tillkännagivna utvidgningen av Scanias servicenätverk i 
landet till 2019 från 10 till 18 verkstäder. 
 
För mer information kontakta: 
Ted Göransson, projektdirektör 
Telefon: +66 632 162 298 
E-mail: ted.goransson@scania.com 
 
 
 
 
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 pressmeddelanden finns på www.scania.com/group.  
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