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Haldex på IAA: världspremiär för de lättaste
skivbromsarna på marknaden
Haldex visar upp sitt nya utbud av modeller inom skivbromsfamiljen ModulT för lastbilar och
släpvagnar på IAA Commercial Vehicles-mässan i Hannover, Tyskland. Med sin senaste trio av
skivbromsar har Haldex gjort betydande framsteg inom skivbromsområdet. Den största skivbromsen
inom ModulT-familjen är 22,5-tumsmodellen för tunga lastbilar med ett maximalt bromsmoment på 30
kNm. På IAA har modellen DBT 22 MD för lastbilar och bussar världspremiär. Den har ett maximal
bromsmoment på 25 kNm och en vikt på endast 34 kg med bromsbelägg, vilket är flera kg lättare än
jämförbara modeller från konkurrenterna. DBT 22 LT ModulT för släpvagnar och sk. semi-trailers
presenteras i en ny version som är ännu mer slimmad och nu väger mindre än 30 kg med
bromsbelägg, vilket definitivt gör den till den lättaste 22,5-tums skivbromsen för släpvagnar på
marknaden. I Hannover kommer även DBT 19 LT för släpvagnar med en för trailer optimerat
bromsmoment på 18 kNm att visas.

"Haldex går in i en ny era för skivbromsar med vår 22-tums modell för lastbilar. Vi har visat upp denna
modell till utvalda kunder sedan våren med mycket positiv respons. Nu presenteras den för en större
publik på IAA-mässan. ", säger Bo Annvik, VD och Koncernchef för Haldex. "Haldex är känt för sina
lätta skivbromsar för släpvagnar och skivbromsen är vår snabbast växande produktlinje. Vår plan är
att upprepa samma framgångsrika tillväxthistoria i lastbilssegmentet som vi har gjort i
släpvagnssegmentet i Europa. Med teknikskiftet i Nordamerika från trumbromsar till skivbromsar, är vi
väl positionerade med vår nuvarande skivbromserbjudande när teknikskiftet sker i Nordamerika. "

"Vi är mycket stolta över att presentera de lättaste skivbromsarna på marknaden. Viktoptimering
skapar hållbara lösningar med lägre bränsleförbrukning, vilket är nyckeln vid utveckling av framtidens
kommersiella fordon", säger Jeff Stokes, Global produktchef för skivbromsar på Haldex. "ModulT är
den perfekta lösningen för kunder som söker hög effektivitet, med större robusthet, kontroll och
stabilitet, samt en lång livslängd med lägre total ägandekostnad"

Detta är en summerad version av det engelska pressmeddelandet som innehåller fler tekniska
detaljer. Det fullständiga pressmeddelandet på engelska är publicerat på www.haldex.com/news.

För ytterligare information, besök oss i vår monter på IAA, hall 26, monter C 03, gå in på
www.haldex.com eller kontakta:

Diana Spieler, Marketing Communications Director, EMEA
Tfn: +33 671 218973
E-mail: diana.spieler@haldex.com

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Om Haldex
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller
bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas
vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en
djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi
alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör
kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 140 anställda, spridda över fyra
kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar
skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq
Stockholmsbörsen och omsätter ca 4,8 miljarder SEK.

