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Scania inleder industriell verksamhet i Thailand  
 

• Scania ökar närvaron i Asien 
• Fullt tvärfunktionell fabrik etableras i Thailand  
• Ökad förmåga att snabbt svara upp mot kundernas krav 

 
Scania stärker sin position i Thailand och Asien med en ny monteringsanläggning för 
lastbilar och busschassin i Bangkoks frihandelszon. Den nya fabriken, som också 
innehåller en tillverkningsanläggning för lastbilshytter, är den största 
produktionsinvestering som Scania genomfört utanför Europa och Latinamerika. 
 
Scania Group Thailand är fullt tvärfunktionellt inriktad med anställda från Scanias 
organisation för produktion och logistik, forskning och utveckling, inköp samt 
försäljning och marknadsföring. Anläggningen har en yta på 33 900 kvadratmeter och 
den totala investeringen uppgår till 800 miljoner thailändska bath, motsvarande 23 
miljoner euro. 
 
Den nya fabriken i Bangkoks frihandelszon är en hörnsten i Scanias satsning för att 
öka marknadsnärvaron i regionen. 
 
– Med denna industrietablering och med lokala leverantörer kan vi nu bygga 
Scanialastbilar och bussar enligt globala specifikationer men med ursprung i 
Thailand. Det ger oss helt nya förutsättningar för vår tillväxt i frihandelszonen 
ASEAN, säger Gustaf Sundell, chef för Scania Group Thailand. 
 
– Genom att öka vår lokala närvaro kan vi nu snabbt svara upp mot kundernas krav 
och säkerställa att vi levererar den bästa transportlösningen för varje kund. 
 
Förutom den nya anläggningen har Scania etablerat ett regionalt huvudkontor i 
Thailand som ger stöd till Scanias distributörer i Asien och Oceanien när det gäller att 
utveckla affären på deras marknader. 
 
För mer information, kontakta:  
Karin Hallstan, Head of Corporate Communications & PR 
Tel: +46 76 842 81 04 
E-mail: karin.hallstan@scania.com 
 
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och 
kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 
8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till 
nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och 
är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är 
koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika 
och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av 
TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com  
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