
  
 

Pressmeddelande 26 augusti 2016 

 

Hybricon får beställning på ytterligare en Ultra snabbladdad elbuss till 
Umeå.  

 
Umeå Kommun företag (UKF) lägger inom ramen för tidigare avtal beställning på ytterligare en 

Ultra snabbladdad elbuss från Hybricon Bus system AB (publ). Elbussen är av modell HAW12LE, 

kommer att användas på samma linjer som Hybricons övriga snabbladdade elbussar i Umeå, dvs 

linje 9 samt linje 80 till och från Umeå Airport. Elbussen kommer att levereras redan under 

september 2016 och ordervärdet uppgår till 5,5 mkr.  

 
– Att Hybricon nu får leverera ännu en elbuss visar att vi har kunnat leva upp till kundens och 

passagerarnas höga förväntningar på tillgänglighet, kvalité, funktion och miljövinster. Allt fler kan 

numera åka nästan ljudlöst och avgasfritt och det känns fantastiskt positivt för oss på Hybricon att 

vi får vara med och bidra till ett bättre Sverige, säger Fredrik Jonsson, vd för Hybricon. 

 

Denna elbuss kommer att ersätta vår första prototyp som har gått på flygbusslinjen 80, som nu 

avses att kunna användas som teknisk reserv.  

 

För ytterligare information: Vänligen kontakta 

 

Fredrik Jonsson, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 560 56 16 email 

fredrik.jonsson@hybricon.se eller 

Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email 

dennis.jensen@hybricon.se 

www.hybricon.se 

 

Om Hybricon 

Hybricon Bus System AB (publ), HYCO, utvecklar och tillverkar världens mest energieffektiva, rena 

och tysta system för bussburen kollektivtrafik. Företagets Ultrasnabbladdade bussar kan köras 

kontinuerligt dygnet runt på ren, elektrisk kraft. Hybricons huvudkontor, där företagets 

produktionsenhet också är belägen, finns i Holmsund utanför Umeå. Klimatet i denna relativa 

närhet till Polcirkeln utgör en perfekt testmiljö för köldtestning av företagets produkter. 

Energieffektivitet, ultrasnabb laddning och modulariserade nyckelkomponenter utgör tillsammans 

en uppsättning unika egenskaper för företagets bussar. Företaget har erfarna, finansiellt mycket 

starka huvudägare.  

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt 

att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande med datum som ovan.  

 

http://www.hybricon.se/

