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Scania levererar fordon och service 
till finländska försvarsmakten 
Den finländska försvarsmakten har via Scanias dotterbolag Scania Suomi Oy 
tecknat ett avtal om att köpa totalt 184 last- och dragbilar som ska levereras 
fram till 2017. I avtalet ingår att Scania ska svara för service och underhåll i 
6+6+3 år samt en option om leverans av ytterligare 69 bilar. Kontraktet skrivs 
under idag och ordervärdet uppgår till omkring 600 miljoner kronor.  
 
− Det här är en strategiskt viktig order för Scania, framhåller Christopher Podgorski, 
chef för Trucks inom Scania. Den visar att Scania kan erbjuda den tillgänglighet och 
prestanda som fordras i försvarssammanhang och samtidigt, när köparen räknar 
krona för krona, vara den tillverkare som erbjuder den lägsta totalkostnaden.    
 
Finska försvaret köper både dragbilar och lastbilar. Samtliga har minst två drivande 
axlar, vissa av dragbilarna har tre drivande axlar för extra god framkomlighet.  
 
Bilarna är främst avsedda för olika typer av godstransporter och majoriteten är 
lastväxlare utrustade med kroklyft. Samtliga bilar är utrustade med Scanias raka, 
sexcylindriga 13-litersmotor och Scanias mellanstora G-hytt. Jämfört med civila 
lastbilar handlar det, förutom färgvalet, om mycket obetydliga skillnader som främst 
består i att viss typ av utrustning eftermonteras, exempelvis i Scanias 
monteringsverkstad i Jyväskylä. 
 
− Ordern från Finland är ett kvitto på att Scanias filosofi där vi erbjuder vanliga civila 
bilar också till extremt krävande försvarskunder bär frukt, säger Heikki Fant, Produkt 
Manager Defence inom Scania. I Finland gör man samma sakliga bedömning som 
en rad andra försvarskunder, att det inte längre behövs specialutrustade fordon för 
att motsvara de skiftande behov militären har. Noterbart är också att motorerna upp-
fyller Euro 6, den senaste emissionsklassen, och att de ska servas i Scanias riks-
täckande servicenätverk.  
 
Leveranserna påbörjas 2014 och slutförs under 2017.          
 
För ytterligare information, kontakta: 

Heikki Fant, Product Manager Defence, tel. +46 70 758 30 59,  
e-post: heikki.fant@scania.com.  

Örjan Åslund, Product Affairs, Scania Trucks, tel. +46 70 289 83 78,    
e-post orjan.aslund@scania.com 



2  (2) 

 
n14033e scania levererar fordon och service till finländska försvarsmakten 

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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