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Scania stärker närvaron i Taiwan 
 
Scania stärker sin position på den taiwanesiska bussmarknaden. Nyligen erhölls 
beställningar på sammanlagt 180 busschassier. För att möjliggöra hög tillgänglighet 
för buss- och lastbilsoperatörerna utökar Scania nu sitt taiwanesiska servicenätverk 
med nya verkstäder. 

 
De 180 busschassierna kommer att levereras till två olika kunder, Bo Sheng och U-Bus. 
 
Med beställningen av 80 chassier av modell Scania K 400 fortsätter Bo Sheng sitt långvariga 
samarbete med Scania. Leveranserna har redan inletts. Bo Sheng är en av Taiwans största 
busskarossörer med fokus på tillverkning av turistbussar. 
 
U-Bus, som är Taiwans ledande bussoperatör, har beställt 100 Scania K 400-chassier. 
Företaget har en flotta på cirka 1 500 bussar för trafik i och mellan städer samt turisttrafik. 
De nya bussarna kommer att sättas in i stads- och intercitytrafik. 
 
− Scanias andel av marknaden för både stads- och långfärdsbussar har ökat de senaste tre 
åren. Under 2013 var vår marknadsandel  närmare 10 procent i segmentet för 
långfärdsbussar,  berättar David Lin, som är försäljningschef vid Scanias helägda 
taiwanesiska dotterbolag Griffin Automotive. 
 
De senaste årens framgångar med beställningar från flera av landets ledande operatörer av 
intercity-trafik har resulterat i ett ökat servicebehov. 
 
− Vi kommer därför att förstärka vårt servicenätverk med två nya verkstäder under 2014 för 
att kunna erbjuda buss- och lastbilskunder bästa möjliga service, säger Per Lilljequist, vd för 
Griffin Automotive. 
 
Med dessa två nya anläggningar kommer Scania att ha tio egna serviceverkstäder i Taiwan 
samt  två fristående kundverkstäder. 
 
För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef,  
tel 08 553 856 62. 
 

Scania 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 41 000 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 2013 uppgick 
faktureringen till 86,8 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,2 miljarder kronor. Scanias 
pressreleaser finns på www.scania.com/se  
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