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HiQ förenklar och förbättrar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och 
mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. 
HiQ har fler än 1 300 anställda och har kontor i Norden och i Ryssland. HiQ är noterat på NASDAQ OMX 
Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.hiq.se  

 
 
 
HiQ HJÄLPER BORGWARNER MED VÄRLDSLEDANDE FYRHJULSDRIFT 

HiQ hjälper det Landskrona-baserade företaget BorgWarner i  deras arbete 
med att förbättra och förenkla bilkörning och på så sätt rädda l iv.  
Fyrhjulsdriftsystemen som utvecklas i  Landskrona kan enkelt anpassas til l  
varje bilt i l lverkares behov och är ledande i  sitt  slag. 

- Sverige är fortfarande långt från nollvisionen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i 
trafiken. Kan tekniska hjälpmedel i bilen hjälpa föraren i situationer med oväntade faror som 
isigt väglag eller djur på vägen, är det självklart ett led i att uppnå trafikmålen. Att vara med 
och skapa system som förbättrar säkerheten världen över känns fantastiskt, säger Anna 
Kleine, VD på HiQ i Skåne.   

BorgWarner ligger bakom ett världsledande fyrhjulsdriftsystem som förbättrar 
köregenskaperna i bilen och som ger ökad körsäkerhet. Detta system bygger på den svenska 
innovationen Haldex-kopplingen.  

- Våra fyrhjulsdriftsystem används världen över i bilar som bland annat Audi, Lamborghini, 
Bugatti, Volkswagen, Range Rover, Volvo, Cadillac, Opel och Skoda. Vi hade behov av en 
partner som kompletterar oss på området och vi känner oss mycket nöjda med samarbetet 
med HiQ, säger Dag Öresjö, Utvecklingschef för elektronik och mjukvara på BorgWarner. 

- Aktiv säkerhet är ett viktigt område för oss eftersom det både räddar liv och förenklar 
bilkörningen för föraren. Vi jobbar idag på bred front inom fordonsindustrin då allt fler 
områden inom branschen blir beroende av IT, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ.  

BorgWarner är ledande inom högteknologiska komponenter och system för drivlinesystem 
världen över. De tillverkar och driver tekniska anläggningar på 57 platser i 19 länder. 
Företaget utvecklar produkter för att förbättra bränsleekonomin, minska utsläppen och 
förbättra prestanda. De har ett arv på mer än 100 år som industriinnovatör inom koppling 
och fyrhjulsdrift. 
 
 
Läs mer om hur aktiv säkerhet sparar liv. 

 
För mer information, kontakta gärna:  
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. +46 8 588 90 000 
Anna Kleine, VD HiQ Skåne, tel. +46 46 540 55 50 
Peter L. Häggström, Informationschef HiQ, tel. +46 8 588 90 000, +46 704 200 103 


