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Scania och Navistar studerar samarbete för leverans av 
fordon och servicetjänster till gruvindustrin i Kanada 
 

Scania och den amerikanska fordonstillverkaren Navistar avser att utreda 
förutsättningarna för ett för båda parter fördelaktigt samarbete om leverans av 
fordon och servicetjänster till den kanadensiska gruvnäringen. Parterna 
planerar att i slutet av nästa år inleda provdrift med ett mindre antal av Scanias 
gruvlastbilar hos utvalda operatörer.  
 
Samarbetet innebär att Scanias stora kunnande och erfarenhet av att leverera 
kostnadseffektiva fordon och tjänster till gruvindustrin görs tillgängligt för Navistars 
International Trucks försäljnings- och servicenätverk. Kunder inom den internationella 
gruvindustrin erbjuds därmed tillgång till ett förstklassigt utbud av lastbilar för tunga 
transporter, allmän godstransport, bränsle- och vattenleveranser samt 
personaltransporter. 
 
För kunder inom gruvindustrin har Scania ett välbeprövat erbjudande i form av 
lastbilar med hög prestanda och lastkapacitet samt tillhörande servicelösningar. Fler 
än 10 000 av Scanias tunga lastbilar används idag inom gruvsektorn i länder som till 
exempel Sydamerika och Asien. 
 
–  Våra lastbilar och servicetjänster tillsammans med Navistars väletablerade  
International Trucks försäljnings- och servicenätverk har potential att göra vårt 
samarbete till en vinnande kombination även för kanadensiska gruvoperatörer, 
säger Alexander Vlaskamp, Senior Vice President och chef för Scanias 
lastbilsförsäljning. 
 
– Behoven inom gruvindustrin är under förändring. Företagen efterfrågar mer 
hållbara lösningar för att göra driften mera flexibel genom att använda fordon som 
har hög tillgänglighet och låga driftskostnader. Med Scania som partner kommer vi 
att snabbt kunna bredda vårt erbjudande till operatörerna i detta unika 
marknadssegment till att omfatta heltäckande och kraftfulla lösningar, säger  
Persio Lisboa, Executive Vice President och Chief Operating Officer, Navistar. 
 
Parterna kommer att ansöka hos berörda kanadensiska myndigheter om 
godkännande för att leverera Scanias lastbilar i landet. 
 
Den givande alliansen mellan TRATON SE och Navistar ligger till grund för 
samarbetet mellan Scania och Navistar. Denna allians inleddes 2016 och har sedan 
dess successivt utvecklats . 
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Navistar International Corporation är ett börsnoterat holdingbolag (NYSE: NAV) som 
samlar olika bolag som tillverkar kommersiella lastbilar och bussar, distribuerar 
reservdelar för lastbilar och motorer samt erbjuder finansieringstjänster. Ytterligare 
information finns på www.navistar.com. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 

• Hans-Åke Danielsson, presstalesperson, tel 070 346 88 11, e-post hans-
ake.danielsson@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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