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First Automobile Works (FAW) China 

antar SinterCast processtyrningssystem 
 

• FAW Foundry Co. Ltd. installerar SinterCast Mini-System 3000 
• Allra första installationen av tredje generationens SinterCast System 3000-teknologi 
• Produktutveckling av CGI för kinesiska personbilar och tunga fordon 

 
[Stockholm, 12 januari 2010] – FAW Foundry Co. Ltd., filial samt forsknings- och utvecklingsgjuteri, inom FAW 
Group Corporation i Kina, har ingått ett långsiktigt avtal med den svenska processtyrningsspecialisten SinterCast för 
användning av SinterCast processtyrningssystem för tillverkning av kompaktgrafitjärn (CGI). Enligt avtalsvillkoren, 
kommer ett SinterCast Mini-System 3000 att installeras hos FAW Foundry Co. Ltd. i dess FoU-gjuteri som är beläget i 
Changchun, Kina. Mini-System 3000 kommer att stödja CGI-produktutveckling inom hela FAW-koncernen, 
innefattande ett komplett utbud av fordonstillämpningar, inklusive personbilar, lätta- och tunga lastbilar samt bussar. 
Mini-System 3000 kommer att utformas så att det lätt kan flyttas mellan de olika serieproduktionsgjuterierna inom 
FAW-koncernen, för att stödja olika CGI-produktutvecklingsaktiviteter. Mini-System 3000-installationen ger FAW-
koncernen förmåga att självständigt genomföra CGI-produktutveckling ledande mot serieproduktion. 
 
"FAW, den största fordonstillverkaren i Kina, har tagit initiativ till att bli den första kinesiska OEM att anta SinterCasts 
teknologi som en ingående del i den övergripande strategin att utveckla och producera ”state-of-the-art” motorer. Detta 
för att uppfylla den stränga, Europaliknande, utsläppslagstiftningen som har antagits i Kina och för att tillfredställa 
konsumenternas efterfrågan på förbättrad prestanda, förfining och bränsleeffektivitet "säger Dr Steve Dawson, VD för 
SinterCast. "SinterCast har med framgång stött serieproduktion i stora volymer av avgaskomponenter i 
kompaktgrafitjärn i Kina sedan 2007. Denna erfarenhet, tillsammans med det lokala stödet från vårt kontor i Shanghai, 
har gett SinterCast en stark och respekterad närvaro inom den kinesiska gjuteri- och fordonsindustrin. Vi ser fram emot 
att bygga vidare på vår närvaro på den kinesiska marknaden, som ett av de viktigaste tillväxtområdena för SinterCast 
och CGI." 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
 
Dr. Steve Dawson 
VD 
SinterCast AB (publ) 
Tel:   +46 8 660 7750 
e-post: steve.dawson@sintercast.com 
 
1953 bildades China FAW Group Corporation (www.faw.com) som Kinas första integrerade fordonsproducent och är 
Kinas ledande tillverkare av personbilar och tunga fordon, med en årsförsäljning på över en miljon fordon årligen. FAW 
sysselsätter för närvarande drygt 133 000 människor i hela världen och säljer sina fordon i mer än 70 länder. China FAW 
Group Corporation samarbetar med de världsledande inom fordonsutveckling, produktion och försäljning, inklusive Audi 
AG, Ford Motor Company, Hyundai Motor Company, Mazda Motor Company, Toyota Motor Corporation och Volkswagen 
AG. FAW Foundry Co. Ltd. ingår i China FAW Group FoU-organisation, den största F & U-organisation inom 
fordonsområdet i Kina och är ledande i Kina inom forskning kring personbilar och tunga fordon. 
 
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). 
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