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SinterCast går med i U.S. Coalition for Advanced Diesel Cars 
 
 

[Stockholm, 25 februari 2010] - SinterCast, den svenska processtyrningsspecialisten för tillförlitlig produktion av 
kompaktgrafitjärn (CGI), har accepterat en inbjudan att gå med i U.S. Coalition for Advanced Diesel Cars. Koalitionen 
grundades i februari 2009 av de ledande leverantörerna till fordonsindustrin, BorgWarner och Robert Bosch LLC. 
Koalitionen omfattar nu även Dow Automotive Systems, Tenneco och Umicore. Syftet med koalitionen är att skapa 
medvetenhet bland konsumenter, lagstiftare och tillsynsmyndigheter om de fördelar och de missförstånd som finns 
kring miljövänlig dieselteknologi för personbilar. Syftet kommer att uppnås genom deltagande i politik, lagstiftning och 
befrämjande verksamheter. U.S. Coalition for Advanced Diesel Cars är ett partnerskap som förbundit sig att befrämja 
teknikneutral regleringspolitik samt lyfta fram energieffektiviteten och de miljömässiga fördelarna med avancerad 
miljövänlig dieselteknologi för personbilar. Koalitionen, baserad i Washington DC, är den enda förespråkaren som 
uteslutande inriktar sig på miljövänliga dieselbilar. 
 
"Vi är glada över att samarbeta med U.S. Coalition for Advanced Diesel Cars, för att bättre kunna uttrycka vår 
uppfattning om dieselmotorn som en viktig del av lösningen av bränsleberoende och CO2 -minskning i Nordamerika" 
säger Dr Steve Dawson, VD för SinterCast. "SinterCast har varit en mångårig anhängare av dieselmotorn och då särskilt 
vid användning i bilmodeller och körsträckor som dominerar i USA. US Coalition for Advanced Diesel Cars ger en ny 
möjlighet för fordonsindustrin att visa fördelarna med dieselmotorer, och främja teknikneutral regleringspolitik för att 
optimera bränsleekonomi och CO2-minskning." 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
 
Dr. Steve Dawson 
VD 
SinterCast AB (publ) 
Tel:   +46 8 660 7750 
e-post: steve.dawson@sintercast.com 
 
 
 
U.S. Coalition for Advanced Diesel Cars är ett partnerskap som förbundit sig att lyfta fram energieffektiviteten och de 
miljömässiga fördelarna med avancerad miljövänlig dieselteknologi för personbilar, för den nordamerikanska marknaden. 
Det är den enda förespråkaren som uteslutande inriktar sig på att befrämja miljövänliga dieseldrivna personbilar. 
Koalitionen förespråkar teknikneutral regleringspolitik, belönar innovationer och ger samma marknadsmöjligheter för 
tekniskt avancerade fordon. Koalitionen är baserad i Washington DC och arbetar nationellt. För mer information: 
www.cleandieseldelivers.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 komponenter i SinterCast-CGI är Aston Martin, Audi, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-
Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Navistar, Jaguar, Kia, Land Rover, MAN, 
MAN Diesel, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls-Royce Power Engineering, Toyota, Volkswagen, Volvo och 
Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm på Small Cap-listan. 
(Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com 
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