
SinterCast AB (publ) | Box 10203, 100 55 Stockholm | Telefon: +46 8 660 77 50, Fax: +46 8 661 79 79|  

Organisationsnummer: 556233-6494, www.sintercast.com 
 

  
 

 
Pressmeddelande  
För omedelbar distribution  

 

SinterCast är redo att avsluta 2011 rekordstarkt 
 

 Serieproduktion pågår i rekordhög takt på fler än 1,5 miljoner motorekvivalenter årligen 

 Sex nya installationer tagna i drift, vilket överträffar det annonserade målet om fem nya installationer 

 Pågående produktutveckling med möjligheter till stora volymer utöver nuvarande produktionsmix 
 

[Stockholm, 8 december 2011] – Serieproduktionen fortsätter att växa, med en årlig rekordproduktionstakt på 

fler än 1,5 miljoner motorekvivalenter (75 000 ton/år). Serieproduktionen under 2011 överträffade helårsresultatet 

för 2010 under oktober, och 2011 förväntas att avslutas med en 50 % tillväxt mot 2010. Likaså överträffade 

mätkoppleveranserna helårsresultatet för 2010 under september och efter rekordleveranser av 22 400 mätkoppar 

under oktober är mätkoppvolymen på väg att öka från 102 650 enheter under 2010 till cirka 150 000 enheter under 

2011. 
 

I november 2010 meddelade SinterCast att 2011 har möjligheter att bli det bästa året för nya installationer sedan 

över ett decennium. Detta återbekräftades vid årsstämman 2011, med målsättningen om fem installationer. Hittills 

under 2011 har SinterCast driftsatt sex nya installationer, vilket överträffar målet som tillkännagavs för över ett år 

sedan. Tillsammans har ökad serieproduktion och installationsaktiviteter medfört en betydande ökning av 

intäkterna, där de ackumulerade intäkterna per oktober 2011 ökat med mer än 40 % jämfört med samma period 

under 2010.  
 

SinterCast och dess gjuterikunder stödjer aktivt produktutveckling för nya CGI-applikationer utöver den 

nuvarande kärnsektorn – V-dieselmotorblock för bilar och motorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon. 

Denna pågående produktutveckling ger möjligheter till serieproduktion i höga volymer på kort sikt, och är en 

viktig breddning av SinterCasts serieproduktionsbas. 
 

Även om den ekonomiska osäkerheten fortsätter att dämpa finansmarknaderna förblir utsikterna positiva för 

SinterCast under 2012. Serieproduktionen visar en tydlig tillväxttrend och medan prognoser för nybilsförsäljning i 

Europa indikerar en nedgång, är detta i första hand påverkat av förväntade minskningar inom småbilsförsäljningen 

i södra Europa. SinterCasts nuvarande produktion kan härledas till stora och lyxiga bilar, och denna sektor har 

ännu inte visat någon nedgång. Globalt, bedömer de flesta analytikerna att gjuteriproduktionen kommer att öka 

med upp till 5 % per år fram till 2015, vilket ger ett positivt affärsklimat för SinterCasts serieproduktion och 

möjligheter till nya installationer.  
 

"Över hela linjen, har 2011 varit rekordstarkt med en serieproduktionstillväxt på cirka 50 %. Tillväxten för 

serieproduktion är stark och konsistent, med en visad positiv tillväxt varje enskilt kvartal sedan 2008" säger Dr 

Steve Dawson, vd för SinterCast. "Denna tillväxt i kombination med positiv feedback från våra kunder, ger en 

djup källa till motivation när vi ser fram emot 2012." 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 

Dr. Steve Dawson 

Vd 

SinterCast AB (publ) 
E-post: steve.dawson@sintercast.com 
 

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 produktion av fler än 46 CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till 17 ton, alla producerade med samma 
processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, 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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