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Gjuteriet i Luitpoldhütte antar 

SinterCast Processtyrningsteknologi 
 

• Produktutveckling och serieproduktion av kompaktgrafitjärn 
• SinterCast processtyrningssystem installerat, första CGI-prototyperna har levererats 
• Producent av specialgjutgods inom sektorerna jordbruk-, bygg- och industriell kraft 

 
Luitpoldhütte AG, en globalt ledande tillverkare av komplexa tunga detaljer av gjutjärn inom sektorerna jordbruk, 
entreprenad och industriell kraft och medlem av den internationella Concern Tractor Plants (CTP) gruppen, har 
ingått ett långsiktigt teknologileveransavtal med det svenska företaget SinterCast för användning av dess 
processtyrningsteknologi för kompaktgrafitjärn (CGI). Efter en inledande försöksperiod, under vilken CGI- 
prototyper har gjutits och levererats till Luitpoldhüttes kunder och utvecklingspartners, har ett SinterCast Mini-
System 2000 installerats i Luitpoldhüttes gjuteri i Amberg, Tyskland. Installationen av Mini-System 2000 ger 
Luitpoldhütte en möjlighet att självständigt stödja ny produktutveckling och serieproduktion i mindre volymer av 
CGI. Enligt villkoren i avtalet, förbehåller Luitpoldhütte sig rätten att kunna uppgradera till ett helt automatiserat 
System 2000 om produktionsvolymerna av CGI ökar. 
 
François Hoffmann, President and CEO för Luitpoldhütte sade: "Med hjälp av SinterCast 
processtyrningsteknologi, har vi framgångsrikt producerat högkvalitativa gjutjärnsprodukter i CGI från den allra 
första dagen under våra provgjutningar. Nu när testfasen framgångsrikt avslutats, är vi glada att kunna formalisera 
vårt samarbete med SinterCast och lägga CGI till vår produktmix. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med 
SinterCast och våra kunder för att utnyttja de fördelar som kompaktgrafitjärn ger inom viktminskning, förbättrad 
prestanda och hållbarhet i den krävande sektorn för tunga fordon". 
 
Dr Steve Dawson, VD för SinterCast säger: "Luitpoldhüttes engagemang vid installationen av CGI- 
processtyrningsteknologin speglar trenden mot CGI i ”on-road” och ”off-road” tillämpningar och förstärker 
SinterCasts ledande ställning inom processtyrning av CGI. Med ett initialt ordervärde på cirka 1 miljon kronor, och 
med framtida serieproduktionsmöjligheter ger partnerskapet med Luitpoldhütte en avsevärt utvidgad förmåga för oss 
att stödja de globala marknaderna inom tunga fordon, jordbruk-, entreprenad och industriell kraft”. 
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Luitpoldhütte AG, beläget i Amberg, Tyskland, är en ledande leverantör av komplexa tunga detaljer av gråjärn, 
segjärn och nu kompaktgrafitjärn till de globala jordbruks-, lastvagns-, entreprenad-, industriell kraft- och kylindustrin. 
Med 385 anställda och en produktionskapacitet på cirka 60 000 ton per år har Luitpoldhütte specialiserat sig på små 
och medelstora serier av gjutjärnsgods som väger från 100 till 1 000 kg. Luitpoldhütte, en medlem av det 
internationella Concern Tractor Plants (CTP) gruppen, har en kundbas omfattande varumärken som AGCO, 
Caterpillar, Challenger, CNH, Fendt, Liebherr, Massey Ferguson, Sisu Power och Valtra, och har framgångsrikt 
levererat järnkomponenter i mer än 100 år.  
 
SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av 
kompaktgrafitjärn (CGI). SinterCast tillverkar många olika CGI-komponenter i storleksordningen från 2 kg till 17 ton 
och alla använder samma erkända processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter 
innefattar Aston Martin, Audi, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation 
Systems, General Motors, Hyundai, Navistar, Jaguar, Kia, Land Rover, MAN, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, 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). SLUT 

  


