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Scania levererar 200 renhållningsfordon till Italien  
 
Scania har vunnit en upphandling i Milano som innebär leverans av upp till 200 
sopbilar. Ordern innefattar även servicekontrakt för fordonen. 
 
Lastbilarna levereras till Amsa, en stor italiensk avfallshanteringskoncern som är 
verksam i centrala Milano och kringliggande förorter. Upphandlingen syftar till att 
förstärka vagnparken för avfallshantering i staden. 
 
Scania och påbyggaren Farid Industrie har arbetat tillsammans med anbudsansökan 
för att erbjuda ett ramavtal för baklastade sopbilar. Avtalet omfattar upp till 100 
dieseldrivna lastbilar och 100 lastbilar som drivs av komprimerad naturgas 
(compressed natural gas, CNG). Fordonen levereras under en period på 24 
månader från dess att kontraktet undertecknats. Fordonen är 3-axliga Scania P-
serielastbilar med 9-litersmotorer på antingen 250 eller 280 hk. 
 
− Ordern är extremt viktig eftersom den innebär en fortsatt utveckling av relationen 
med både Amsa och Farid Industrie. Vi kommer att leverera en produkt med hög 
kvalitet och som är specialtillverkad för ändamålet. Scanias Euro 6-motorer med 
diesel- eller gasdrift är det perfekta valet för operatörer med höga krav på 
miljömässig hållbarhet, säger Franco Fenoglio, VD på Italscania. 
 
I affären ingår också service via Scanias servicenätverk.  
 
Det täta samarbetet med Farid Industrie har resulterat i att Scania i Italien under de 
senaste 18 månaderna märkbart har ökat sin marknadsandel i segmentet för 
specialfordon och fordon för offentlig verksamhet. 
 
 
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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