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Haldex tillverkar kompressorer i Kina 
 
Stockholm den 25 juli 2005 – Haldex har i dag tecknat ett licens- och tillverkningsavtal 
med ett dotterbolag till ASIMCO Technologies i Beijing, Kina. Avtalet innebär 
tillverkning av en av Haldex konstruerad dubbelcylindrig kompressor som kommer att 
säljas på marknader utanför Kina. Leveranser från Haldex till en ledande global kund 
(annonserad den 18 februari år) kommer att påbörjas i slutet av detta år. 
 
Avtalet möjliggör för parterna att kombinera ASIMCO:s starka position som ledande 
tillverkare av fordonskompressorer i Kina med Haldex skicklighet inom produktutveckling, 
försäljning och service för att ge kunderna en ekonomisk och modernt konstruerad 
kompressor av högsta kvalitet. 
 
Med branschens högsta kraftuttagskapacitet och högsta kapacitet för turbogenererat 
ingångstryck är den nya högpresterande, dubbelcylindriga kompressorn konstruerad för att 
möta den kommersiella fordonsindustrins högt ställda krav. 
 
”Det här är ett viktigt strategiskt steg för Haldex”, säger Joakim Olsson, VD och koncernchef. 
”Den här kombinationen av Haldex och ASIMCO:s kompetenser möjliggör Haldex strategi 
att leverera kompletta luftbaserade bromssystem, från kompressorer till bromsbelägg, till den 
globala lastbilsindustrin”. 
 
”Det här avtalet med Haldex representerar ett betydelsefullt steg för ASIMCO, som gör det 
möjligt att bygga på vår dominerade position på den kinesiska kompressormarknaden”, säger 
Jack Perkowski, styrelseordförande och CEO i ASIMCO Technologies. ”Vi sätter stort värde 
på det här samarbetet med Haldex”. 
    
 
Haldex (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 knappt 7 miljarder kronor med ca 4.400 medarbetare. 
 
ASIMCO Technologies tillverkar ett brett sortiment av drivline- och chassikomponenter, bränsle- 
insprutningssystem samt fordonselektriska produkter för både lätta och tunga fordon. ASIMCO har  
18 fabriker och ett nätverk av 35 försäljningskontor i Kina, tre fabriker och ett försäljningskontor i 
USA, samt ett försäljnings- kontor i Storbritannien. ASIMCO är ett privatägt företag med säte i 
Beijing, Kina 
 
För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, eller Lennart 
Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-545 049 50. 
 
 


