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SinterCast serieproduktion överstiger 

en miljon motorekvivalenter 
 

 
 Serieproduktionen når all-time high med 1,1 miljoner motorekvivalenter under september 
 Två månader i rad har mer än en miljon motorekvivalenter produceras 
 Produktionen i september 2010 ökar med 120% jämfört till september 2009 

 
[Stockholm, 12 oktober 2010] – Med den fortsatta ökningen av serieproduktion i höga volymer i Asien och 
Amerika, och med lanseringen av ytterligare tre nya motorer sedan början av 2010 så har SinterCasts årliga 
serieproduktion överstigit en miljon motorekvivalenter. Årlig serieproduktion nådde 1 050 000 
motorekvivalenter under augusti 2010 och växte ytterligare till 1 100 000 motorekvivalenter (55 000 ton / år) 
under september 2010, vilket tydligt visar en stabil serieproduktion som överstiger milstolpen på en miljon 
motorekvivalenter. Serieproduktionen under september 2010 motsvarar en ökning på 120 % i förhållande till 
produktionstakten på 500 000 motorekvivalenter under september 2009, och en ökning med 47 % jämfört 
toppnivån på 750 000 motorekvivalenter som etablerades i september 2008, före konjunkturnedgången. 
 
"Det primära bidraget fortsätter att komma från Ford 6.7 liter V8-motor och från produktionen av  
avgaskomponenter i Kina, där vi kommer att stödja produktionen av mer än en miljon gjutgods i år. 
Lanseringen av nya motorer under 2010 från Navistar 6.4 liter V8, Land Rover 4.4 liter V8 och VM Motori 
3.0 liter V6 har också givit betydande bidrag till vår senaste tids tillväxt "säger Dr Steve Dawson, VD för 
SinterCast.  "Med den finansiella stabilitet som erhölls genom nyemissionen under 2009, den framgångsrika 
teckningen av teckningsoptionerna, och vår positiva kassaflöde under första halvåret 2010 ser vi fram emot 
att bygga vidare på vår nuvarande position och fortsätta att utöka vår marknadsledande ställning. " 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Dr. Steve Dawson 
VD 
SinterCast AB (publ) 
Tel:   +46 8 660 7750 
e-post: steve.dawson@sintercast.com 
Webbsida: www.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 samtidig som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast tillverkar många 
olika CGI-komponenter i storleksordningen från 2 kg till 17 ton och alla använder 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, Navistar, Jaguar, Kia, Land Rover, MAN 
Diesel, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls-Royce Power Engineering, Toyota, Volkswagen, Volvo och 
Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan. (Stockholmsbörsen: 
SINT). 
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