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SinterCast etablerar  
representationskontor i Kina 

 
• SinterCast AB Shanghai Representation Office etablerat i Kina 
• Dr Frank (X F) Zhang utnämnd till General Manager i Kina 
• Shanghai-kontor öppnas den 13 mars 2008 

 
Som ett viktigt steg i SinterCasts åtagande till den kinesiska gjuteri- och bilindustrin har SinterCast etablerat ett nytt 
representationskontor i Shanghai: “SinterCast AB Shanghai Representative Office”.  Från och med den 13 mars 
2008 ger SinterCasts lokalkontor tekniskt och kommersiellt stöd till SinterCasts nuvarande kunder och möjliga 
utvecklingspartner i Kina när det inhemska behovet av kompaktgrafitjärn av hög kvalitet utvecklas.  Kontoret 
kommer att ledas av Dr Frank (Xiang Feng) Zhang, General manager – Kina.  Dr Zhang, kinesisk medborgare, har 
en Bachelor-examen i tillämpad fysik, mekanik samt matematik från Kinas ansedda Tongji University. Han har även 
en magisterexamen i tillämpad fysik samt en doktorsexamen i processmetallurgi från University of Toronto i 
Kanada.  Dr Zhang tar med sig mer än 20 års erfarenhet av gjutjärn till SinterCasts kinesiska etablering, med 
betoning på processtyrning och kvalitetskontroll av flytande järn. 
 
“SinterCasts team har framgångsrikt utfört den första installationen av dess processtyrningsteknologi i Kina och 
SinterCast är ett välrenommerat märke inom den kinesiska gjuteri- och fordonsmarknaden som världens ledande 
CGI-teknologi” sade Dr Frank Zhang, SinterCasts General Manager i Kina.  “Från mitt första besök hos SinterCasts 
första serietillverkningspartner, Da Shiang Precision i Tianjin, och med framtida potentiella utvecklingspartners i 
den tunga fordonsindustrin i Kina, är jag övertygad om att tiden är rätt för SinterCast att etablera en permanent 
närvaro i Kina”. 
 
“Som den största tillverkaren av tunga fordon i världen och med den kommande Euro IV-utsläppslagstiftningen, 
kommer Kinas marknad för tunga dieselmotorer att kräva en tillförlitlig produktionskapacitet av stora volymer 
kompaktgrafitjärn” sade Dr Steve Dawson, VD för SinterCast.  “Jag har känt Dr Zhang i över 20 år och jag ser fram 
emot att arbeta tillsammans med honom när vi startar serietillverkningen hos Da Shiang och för in SinterCasts CGI-
erfarenhet och kunskap på den kinesiska marknaden. 
 
Stockholm och Shanghai, 13 mars 2008 
 
För mer information, kontakta: 
 
Steve Dawson Dr X F Zhang 
VD General Manager – China 
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SE-100 55 Stockholm Shanghai 
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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 med samtidig reduktion av vikt, buller och avgasutsläpp. SinterCast 
tillverkar många CGI-komponenter i storleksordningen från 8 kg till 17 ton, med samma processtyrningsteknologi. 
Slutanvändare av SinterCast-CGI komponenter innefattar Aston Martin, Audi, Caterpillar, Chrysler, Ford, General 
Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, International Truck and Engine, Jaguar, Land Rover, 
MAN, MAN B&W Diesel, PSA Peugeot-Citroën, Rolls-Royce Power Engineering, Toyota, Volkswagen, Volvo och 
Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad på nordiska börsen i Stockholm under Small Cap-segmentet. 
(Stockholmsbörsen: SINT) 
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