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Nästa steg för Scanias nya lastbilsgeneration: 
Scania på offensiven inom anläggningssegmentet  

• XT i fronten när Scania ökar bredden och spetsen i erbjudandet  
• Fler dag- och sovhytter i R-, G- och P-utförande med olika takhöjder 
• Axlar, ramar och hjulupphängningar för utmanande förhållanden 
• Clutch on Demand - Kopplingspedal till Scania Opticruise vid behov 
• Elektrisk parkeringsbroms ett av många exempel på nya tillval  
• Scanias satsning på skräddarsydda lösningar för varje applikation 

ökar tillgängligheten och intjäningsförmågan för anläggningsåkare 
som har tuffa utmaningar att hantera     

• ScaniaKomplett nu för nya generationens anläggningslastbilar 
 
Scania fortsätter introduktionen av sin nya, hyllade lastbilsgeneration, nu har 
turen kommit till introducera produkter och tjänster med särskilt fokus på 
bygg- och anläggningsfordon. Scania flyttar fram sina positioner och markerar 
det med Scania XT, ett robust utförande som till både utseende och funktion 
främst vänder sig till de kunder som utför de mest utmanande uppdragen med 
de tuffaste kraven på tillgänglighet, produktivitet och robusthet. 
 
– Scania XT kännetecknas av väl synliga attribut som en extremt robust front och  
är samtidigt en tydlig signal om vi ska bibehålla vår starka position inom anläggning i 
Sverige, säger Robert Daudistel , Chef produkter & tjänster, Scania Sverige. 
  
Nu tillför man en rad produkter och tjänster som är skräddarsydda för 
anläggningsåkarnas applikationer, de kunder som i ordets alla bemärkelser har de 
tuffaste utmaningarna.     
 
Introduktionen av Scanias nya generation inleddes hösten 2016 med lösningar för 
elva applikationer inom fjärrtrafik. Med introduktionen av Scania XT-serien, P-, G-  
och R-hytter i dagutförande och tandemdrift, får nu också anläggningsåkarna tillgång 
till alla de hett efterlängtade konfigurationer de behöver för att hantera de olika 
utmaningar de dagligen stöter på i sina uppdrag. 
 
– Vi vet att intresset för nya generationen är stort, säger Robert Daudistel. Den har 
blivit väl mottagen och självklart har anläggningskunderna längtat efter de nya dag-
hytterna, fler motoralternativ och de typiska 6x4 eller 8x4-konfigurationer de behöver. 
Intresset stärks också av att vi på Scania så tydligt prioriterar ett nära partnerskap 
med våra kunder och att vi alltid sätter deras möjligheter att nå uthållig lönsamhet i 
första rummet. 
    
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
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Robert Daudistel, ansvarig för produkter och tjänster på Scania Sverige 
Tel: 010-706 61 10 
E-post: robert.daudistel@scania.com 
 
Hans Strömberg, kommunikation, Scania Sverige 
Tel: 010-706 60 13  
E-post: hans.stromberg@scania.com  
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