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SKF tilldelas priset ”Excellent Quality Supplier” av Hino 

Motors, ett företag inom Toyota Gruppen  

Göteborg, 02 april 2014: SKF har tilldelats Excellent Quality Supplier award från Hino 

Motors, som är ett företag i Toyota gruppen. SKF får priset för att ha levererat 

utomordentligt god kvalitet under 2013 och uppnått målet ”noll kundklagomål. SKF har 

sedan 2011 ett nära samarbete med Hino, som är Japans ledande lastbilstillverkare. 

 

”Vi är mycket glada och stolta över att få den här utmärkelsen från Hino. Vi började 

leverera koniska rullager till Hino under 2012 och det har varit en positiv utmaning för 

oss att lyckas möta deras höga krav på kvalitet. Vi är stolta över att kunna erbjuda Hino 

ingenjörskunskap som ger ännu effektivare lastbilar med högre prestanda och en lägre 

total ägandekostnad för lastbilägarna.”, säger Ulrich Selig, Director SKF Automotive i 

Asien.  

”SKF är en av våra nyckelleverantörer. För att få det här priset måste leverantören ha 

stor kunskap inom områdena teknik och tillverkning och leverera hög prestanda och 

kvalitet.  SKFs kunskap och stora fokus på teknik ger Hino en stor fördel vid 

konstruktion av nya lastbilsmodeller. Vi har en stark partner i SKF och ser fram emot att 
växa tillsammans. säger Yasuhiko Ichinashi, vd för Hino Motors.  

 

Aktiebolaget SKF 

(publ) 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och 

smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, 
tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder 
och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 
miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com  
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