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Haldex och FAW signerar intentionsavtal om skivbromsar i Kina 
 
Stockholm 11 februari 2004 – Haldex och FAW Sichuan Group har ingått ett intentions -
avtal att etablera ett samriskbolag för tillverkning av skivbromsar till tunga fordon. 
 
FAW (First Automotive Works) är Kinas största fordonstillverkare, inkluderande både bilar 
och lastbilar. FAW har över 200.000 anställda vid huvudanläggningarna i Changchunområdet  
i nordöstra Kina. 
 
Haldex och FAW har signerat ett intentionsavtal avseende etablering av ett joint-venture för 
tillverkning och slutmontage av skivbromsar till tunga fordon. 
 
Samriskbolaget – i vilket Haldex ska ha majoritetsägande – kommer att använda Haldex 
konstruktioner av tryckluftsbaserade skivbromsar och kommer initialt att fokusera på den 
kinesiska marknaden, men senare även leverera till andra marknader. Samriskbolagets leve-
ranser till andra kunder än FAW själv, kommer att ske genom Haldex försäljningsorganisation. 
 
Samriskbolagets produktion kommer att baseras på Haldex unika modulära skivbromskoncept, 
ModulX. Haldex kommer att tillhandahålla ansättnings- och justeringsmekanismen och sam-
riskbolaget övriga komponenter samt slutmontage och test. Produktionen kommer att förläggas  
till Changchun. 
 
Haldex levererar redan i dag skivbromsar till den kinesiska marknaden från den svenska 
fabriken i Landskrona. Samriskbolaget kommer att utgöra plattformen för att möta ökande 
efterfrågan på den växande kinesiska marknaden, samt utgöra en konkurrenskraftig leverantör 
av komponenter till Haldex produktionsenheter på andra marknader. 
 
Det signerade intentionsavtalet bekräftar fördelarna med Haldex modulära konstruktions-
koncept, ModulX, och visar FAW:s åtagande att erbjuda det senaste i ny produktutveckling. 
    
 
Haldexkoncernen (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade  
och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade 
till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig  
omsättning på drygt 6 miljarder kronor med ca 4.000 medarbetare. 
 
FAW, First Automotive Works, är en ledande leverantör av tunga fordon på den kinesiska marknaden 
och är lokaliserad till Changchun i Jilinprovinsen i nordöstra Kina. FAW har mer än 200.000 anställda, 
varav ca 40.000 vid FAW Sichuan Group, som är noterat på Shanghai Stock Exchange. 
 
För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, telefon 08-
545 049 50. 
 


