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PRESS info 

14 maj 2014 
Scania levererar 150 bussar till Egypten 
 
Scania kommer att leverera 150 stadsbussar till den statliga 
transportmyndigheten i Kairo, Egypten. 
 
 – Det här är vår första stadsbussleverans någonsin i landet och markerar en 
stark återkomst till den egyptiska marknaden, säger Magnus J Andersson, 
ansvarig för Scanias försäljning i Egypten. 
 
Bussarna, Scania K 3101B 4x2 med automatisk växellåda, är utrustade med 35 
sittplatser med gott om utrymme för stående passagerare. De kommer att levereras i 
samarbete med EAMCO under de närmaste sex månaderna.  
 
Leveransen är en del av en större förnyelseprogram för den egyptiska 
transportmyndighetens bussflotta i Kairo. De nya högkvalitetsbussarna är byggda för 
med särskilt fokus på säkerhet, de är robusta och slitstarka och helt anpassade till 
vägarnas standard och klimatet i Egypten. 
 
Under de senaste fem åren har Scania, tillsammans med distributören SMG 
Engineering Automotive Company, haft ett framgångsrikt samarbete för att stärka 
Scanias marknadsposition. 
 
 – Den här affären öppnar för ytterligare affärsmöjligheter i den egyptiska 
kollektivtrafiken, säger Nazmy Wassef, ansvarig för SMG:s Scaniaverksamhet i 
Egypten. Vår främsta styrka är att leverera service och support av främsta kvalitet till 
våra kunder. 
 
Samtidigt har Scania nyligen levererat lastbilar till branschledande kunder i transport, 
konstruktions- och renhållningsbranschen, så som ExxonMobil, Misr Petroleum, The 
Arab Contractors och Qalyoub Governorate. 
 
För att ytterligare stärka samarbetet med Scanias kunder, har SMG öppnat en ny 
modern verkstadsanläggning i Kairo. 
 
För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, 
tel 08 553 856 62. 

Scania is one of the world’s leading manufacturers of trucks and buses for heavy transport 
applications, and of industrial and marine engines. Service-related products account for a growing 
proportion of the company’s operations, assuring Scania customers of cost-effective transport 
solutions and maximum uptime. Scania also offers financial services. Employing some 41,000 people, 
the company operates in about 100 countries. Research and development activities are concentrated 
in Sweden, while production takes place in Europe and South America, with facilities for global 
interchange of both components and complete vehicles. In 2013, net sales totalled SEK 86.8 billion 
and net income amounted to SEK 6.2 billion. Scania press releases are available on www.scania.com. 
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