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Scania levererar 520 fordon till kinesiska Zoomlion för 
betongpumpbilar 
 
Scania har träffat en överenskommelse med kinesiska Zoomlion Concrete 
Machinery om leveranser av 170 fordon för dess lastbilar med betongpumpar. 
Beställningen är utöver de 350 fordon som levererats tidigare i år. 
 
– Vi har ett långt samarbete med Zoomlion, den världsledande tillverkaren av 
betongutrustning, som påbörjades för över tio år sedan, säger Alexander Vlaskamp, 
Head of Trucks på Scania. Det är glädjande att våra produkter fortsätter att motsvara 
Zoomlions högt ställda krav. 
 
Den senaste ordern utgörs av 150 Scania P 450 8x4 lastbilar för 56-meterspumpar 
och 20 Scania P 450 10x4 lastbilar för pumpar som mäter 62–67 meter. 
 
Sedan samarbetet etablerades under 2007 har Scania levererat 3 300 fordon till den 
kinesiske tillverkaren med hela 1 350 fordon under toppåret 2012. 
 
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co, med säte i Changsha, 
Hunaprovinsen, är bland världens stora tillverkare av anläggningsutrustning med ett 
brett produktutbud inom områdena jordbruk, bygg, energi, miljö och transporter. 
 
 
För mer information kontakta:  
Torsten Linder, Senior Area Manager 
Tel: +46 8 553 51 006 
E-post: torsten.linder@scania.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och 
kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar, 
8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till 
mer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och 
är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 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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