
 

Innovativ fordonsteknik 
 
 

 
PRESSMEDDELANDE   
 
Haldex har tillverkat sin 1 000 000:e koppling för fyrhjulsdrift 
och levererat den för installation i den nya VW Passat  
 
Stockholm den 22 september 2005 – Haldex Traction AB, en division i Haldexkoncernen, 
har, sedan 1998 då den första enheten tillverkades, den 22 september 2005 producerat 
totalt en miljon Haldexkopplingar. Det började med installationer i VW Golf och Audi 
TT 1998, via olika bilmodeller till den senaste modellen av VW Passat som nu byggs 
med Jubileumskopplingen. Den organiska tillväxten av Haldex Traction AB fortsätter 
och omsättningen för år 2005 kommer att uppgå till närmare 800 MSEK. 
 
Sedan introduktionen av den innovativa Haldexkopplingen 1998, på marknaden för  
fyrhjulsdrivna fordon, har Haldex ständigt erövrat nya marknader i hård internationell  
konkurrens, samt behållit ledarskapet på marknaden för reglerbara system för fyrhjulsdrift. 
Haldex är världsledande leverantör av intelligenta system för fyrhjulsdrift (AWD-system), för  
förbättrad fordonsdynamik i såväl personbilar som stadsjeepar (SUV) 
 
Haldex-systemet är en kompakt fristående elektroniskt styrd mekanisk/hydraulisk komponent  
som  känner av fordonets uppträdande på bråkdelar av sekunder och därefter kontinuerligt  
anpassar momentfördelningen i drivlinan för att bibehålla såväl traktion som fordonsstabilitet  
i alla körsituationer. Listan över bilar som är utrustade med Haldex är lång och den senaste  
bilmodellen som får Haldex koppling är VW Passat, där en bil kommer att byggas med den  
1 000 000:e Haldex kopplingen i oktober 2005. 
 
- Volkswagen Golf 4motion 
- Volkswagen Bora 4motion  
- Volkswagen Beetle Rsi 
- Volkswagen Sharan 4motion 
- Vokswagen Passat 4motion (new) 
 
- Audi A3/S3 quattro 
- Audi A3 Sportback quattro 
- Audi TT quattro 
- Skoda Octavia 4x4 
 
- Seat León 4 
- Seat Alhambra 4 
 
- Bugatti Veyron 

 
- Volvo S40 AWD 
- Volvo V50 AWD 
- Volvo S60 AWD  
- Volvo S60R AWD  
- Volvo V70 AWD  
- Volvo V70R AWD  
- Volvo XC 70 
- Volvo XC 90 
- Volvo XC 90 V8 
- Volvo S80 AWD 
 
 
- Ford Freestyle 
- Ford Fivehundred 
- Mercury Montego
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“Det har varit en fantastisk och spännande resa” säger Ulf Ahlén, divisionschef Haldex 
Traction Systems sedan 1998. ”När jag började på Haldex 1998, var vi 35 anställda som 
producerade 20 000 Haldexkopplingar under det första året. Det är vad vi för närvarande 
producerar på tre veckor. Organisationen har växt till 240 anställda i Landskrona och Ungern. 
En grov uppskattning är att den produkt som utvecklades ur en idé redan 1988 har skapat 
ungefär 800-1000 arbetstillfällen om man inkludera underleverantörsledet”. 
 
    
 
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 
 
För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, tel 08-545 049 50, eller Ulf 
Ahlén,  divisionschef för Haldex Traction Systems, tel 0418-47 65 00. 
 
 
 


