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YTO Group antar SinterCasts teknologi för 
produktutveckling inom kompaktgrafitjärn 

 
 SinterCast Mini-System 3000-installation under tredje kvartalet 2012 

 Utökat tekniskt serviceavtal upprättat för CGI-produktion i världsklass 

 Produktutveckling av motorer för lantbruk och industriella kraftapplikationer 

 
[Stockholm, 2 juli 2012] – YTO Group Corporation, även känd som China First Tractor Works, Kinas 

ledande leverantör av traktorer och skördetröskor med mer än 75 % av den kinesiska marknaden för stora 

traktorer, har ingått ett teknologileveransavtal med den svenska processtyrningsspecialisten SinterCast för 

utveckling av produkter (CGI) och processer inom kompaktgrafitjärn för serieproduktion. Enligt 

avtalsvillkoren kommer SinterCast att installera ett Mini-System 3000 processtyrningssystem med 

kringutrustning hos YTO-koncernens gjuteri beläget i Louyang, Kina. Efter driftsättningen av styrsystemet 

under det tredje kvartalet 2012, kommer SinterCast även att tillhandahålla utökat tekniskt stöd i upp till två 

år för att säkerställa en framgångsrik CGI-produktutvecklingsfas och för att upprätta en stabil 

serieproduktionsprocess för CGI. 

 

“Avtalet med YTO markerar vår fjärde installation på den viktiga kinesiska marknaden och ger en möjlighet 

att etablera en ny referens inom den globala lantbrukssektorn", säger Dr Steve Dawson, vd för SinterCast. 

"Cirka 10 % av SinterCasts nuvarande serieproduktionsvolym kommer från andra komponenter än 

motorblock och cylinderhuvuden till fordonsindustrin. Vi ser fram emot att stödja CGI-produktutvecklings-

verksamheten hos YTO, vilket leder mot serieproduktion, och ökar vår närvaro inom industrin för lantbruk 

och industriell kraft. ”  

 

Dr. Steve Dawson 

Vd 
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YTO Group Corporation, grundat 1955, känd även som China First Tractor Works, tillverkar och levererar 

lantbruksmaskiner, byggmaskiner, anläggningsmaskiner, fordon, mobila kraftverk och dieselmotorer. YTO var den första 
tillverkaren av traktorer, vägvältar och off-roadlastbilar i Kina och har för närvarande mer än 75 % av den kinesiska 
marknaden för stora traktorer. Varumärket YTO har tilldelats Kinas ledande varumärke och företagets produkter säljs nu i 
fler än 100 länder och regioner runt om i världen.  För mer information: www.yto.com.cn 

 
SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn 

(CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet 
mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, 
bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi 
används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till 17 ton, alla producerade med samma 
processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Cameron Compression, 
Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors, 
Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls-Royce 
Power Engineering, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad 
hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: 
www.sintercast.com 
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