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Scania anlägger nytt lastbilsprogram 
 
De är robusta, stiliga och fulländade för de mest krävande uppdragen. Den 4 
september presenterar Scania ett helt nytt program för anläggningslastbilar. 
Följ direktsändningen på webben från klockan 18:30 (CET) på 
nextgenscania.com. 
 
– Scania har miljontals följare på nätet bland kunder, förare och fans. Givetvis har vi 
bjudit in alla dem för att delta i denna stora händelse, säger kommunikationsdirektör 
Erik Ljungberg, Scania. 
 
Under de kommande dagarnas nedräkning öppnas dörren på glänt på webben och i 
sociala medier för en smygtitt på de nya fordonen.  
 
– Vi vet att många är nyfikna på vad Scania har på gång. 
 
Med det nya anläggningsprogrammet utmanar Scania marknaden för de tåligaste 
lastbilarna för de mest krävande uppdragen. Många års utveckling har satsats på att 
skapa ett heltäckande program för de många olika transportbehoven inom bygg- och 
anläggningsindustrin. Allt kommer att avslöjas den 4 september. 
 
Tittarna kan se fram emot att lära sig mer om nyheterna. Under direktsändningen 
från en verklig byggarbetsplats, kommer lastbilarna att sättas på prov. Tittarna får då 
tillfälle att upptäcka hur lastbilarna presterar under de tuffaste förhållandena.  
 
Lanseringen av fordonsprogrammet för bygg- och anläggningstransporter utgör det 
andra steget i Scanias introduktion av den nya generationen lastbilar. Efter 
lanseringen av lastbilsprogrammet för fjärrtransporter förra året fortsätter Scania att 
bygga vidare på dessa tekniska innovationer för att ta sig an ytterligare en 
transportutmaning. 
 
Delta i premiärvisningen av det nya lastbilsprogrammet. Dela ögonblicket på nätet 
genom direktsändningen eller på Facebook Live. Få en påminnelse genom att gå in 
på nextgenscania.com redan nu för att inte missa detta fantastiska evenemang.  
 

För mer information, kontakta 
Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks  
Tel: 070-289 83 78 
E-post: orjan.aslund@scania.com 
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Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och 
kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 
300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till 
nästan 104 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänste-relaterade. Scania grundades 1891 och 
är idag verksamt i mer än 100 länder och har cirka 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är 
koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika 
och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av 
Volkswagen Truck & Bus GmbH. För mer information besök www.scania.com. 
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