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Fjärde generationens fyrhjulsdrift från Haldex i nya SAAB 9-3 
XWD 
 
Stockholm, 12 juni 2007 – Nya SAAB 9-3 använder sig av Haldex fjärde generation 
fyrhjulsdrift och benämns Cross Wheel Drive (XWD), lanserad i samband med SAAB:s 
60-års jubileum.  
 
Haldex levererar sitt elektroniska fyrhjulsdriftssystem baserat på fjärde generationen Haldex-
koppling och den helt nya elektroniska differentialbromsen, Haldex XWD, utvecklad från 
Haldex produktplattform av system för momentöverföring. 
 
För optimal fordonsdynamik, maximal flexibilitet och för att uppnå kostnadseffektivitet delar 
Haldex XWD och Haldex-kopplingen kraftkälla och kontrollenhet. Haldex XWD kan användas 
som en option för att kontrollera momentöverföring från sida till sida, vilket innebär ett 
effektivt alternativ till bromsbaserade system som drar ner på kraften från motorn. Den 
begränsade vikten och storleken maximerar prestanda med minimal påverkan på förbrukningen 
av drivmedel. För mer detaljerad information angående Haldex XWD, www.haldex-
traction.com/xwd
 
Denna Haldex-koppling samt Haldex XWD kommer att tillverkas och levereras från Haldex 
nya produktionsanläggning i Mexiko. 
 
”Samarbetet med SAAB Automobile tydliggör vårt konsekventa och fortsatta åtagande att 
tillfredsställa kunders behov genom innovation. Haldex XWD utrustar förare med förbättrad 
säkerhet, breddar fordonets prestanda och ger överlägsen traktion. Affären förstärker vår 
position som ledande leverantör av intelligenta fyrhjulsdriftssystem i Europa” säger Joakim 
Olsson, VD för Haldex AB. 
 
Haldex levererar intelligenta fyrhjulsdriftssystem till tre stora grupper fordonstillverkare, VW 
AG, Ford Motor Company och General Motors. 
 
   
 
 
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 nästan 8 miljarder kronor med ca 4.600 medarbetare. 
 
 
För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, telefon  
08-545 049 54 eller 070-545 86 54 eller Ulf Ahlén, VD Traction Systems, telefon 0418-47 65 31 eller 
070-312 78 77. 
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