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Emirates SkyCargo får sin tionde B777F 
 

Emirates SkyCargo, flygbolaget Emirates snabbt växande fraktdivision, har tagit sin tionde 

Boeing B777F i tjänst för att möta sin ökande efterfrågan på frakttjänster. I maj nästa år flyttar 

bolaget också sin verksamhet till den nya flygfraktterminalen vid Dubai World Centrals Al 

Maktoum International Airport, som kommer att få en årlig kapacitet på 700 000 ton frakt.  

 

- Vårt globala nätverk växer och vi måste därför möta både nuvarande och framtida behov med en större 

flotta, säger Nabil Sultan, Emirates Divisional Senior Vice President, Cargo. Våra fraktflygplan och de 

frakter som transporteras i lastutrymmet på våra passagerarplan, som flyger till mer än 130 städer, ger 

oss kapacitet att ge service över hela världen, tillägger han.  

B777F är ett av världens modernaste och tekniskt mest avancerade fraktflygplan och det har dessutom 

en bränsleförbrukning som är lägre än alla jämförbara maskiner, något som är viktigt för Emirates 

miljösatsningar. Maskinen kan frakta upp till 103 ton last och har branschens bredaste lastdäck, hela 3,7 

meter, 

Förutom de 10 B777F-maskinerna har Emirates två B747-400ERF i sin flotta. Bolaget har renodlad 

fraktverksamhet till 43 platser världen runt, inklusive Göteborg i Sverige. Under 2013 har Emirates 

dessutom öppnat passagerarlinjer med fraktkapacitet till Stockholm, Warsawa, Alger, Haneda i Japan 

och Clark på Filippinerna. Före årsslutet kommer bolaget att öppna linjer till Conacry, Sialkot och 

Kabul. 

*** 

 

Bilden förestaller Emirates tionde B777F.  

 

 

 

Ytterligare information om Emirates SkyCargo finns på www.skycargo.com 

 

Kontakt: Andre Martin, Emirates Corporate Communications.  

Tel: (+9714) 708 1709, Mob: (+97156) 6764101.  

E-mail: andre.martin@emirates.com  Se också: www.theemiratesgroup.com 

 

 

*** 

För mer information och mediekontakter 

Lars-Ola Nordqvist, tel. 070-689 11 20, e-mail: lars@comvision.se 

Elin Norlin, tel. 070-279 86 40, elin@comvision.se 

 

 
Emirates SkyCargo är Emirates flygfraktdivision. Bolaget följer Emirates principer om högsta möjliga 

kvalitet inom alla delar av verksamheten och investerar stora resurser i välutbildad och engagerad 

personal, moderna och effektiva flygplan, den senaste informationsteknologin och den mest avancerade 
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marktjänsten, något som gjort det mycket konkurrenskraftigt i den internationella flygfraktindustrin. Ett 

bevis på detta är att IATA’s senaste transportstatistik placerar Emirates SkyCargo som nummer ett bland 

världens reguljära flygfraktbolag när det gäller fraktton per kilometer. 

 
 

 

 


