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P R E S S M E D D E L A N D E  

LINKÖPING, 27 FEBRUARI, 2013 

DTR Industries väljer IFS Applications 
IFS meddelar att amerikanska DTR Industries, en ledande leverantör av fordonskomponenter, har 
valt IFS Applications för att stödja sina komplexa produktionsprocesser.  

DTR:s produktion av antivibrations- och slangprodukter bygger på en rad olika tillverkningsprocesser. Dessa 
processer inkluderar gummiblandning, metallstämpling, svetsning, formgjutning, målning, härdning och 
formning av gummi, plastinjektion samt montering. Bland företagets kunder finns Honda, Nissan och Toyota. 

DTR:s blandning av process- och diskret tillverkning gjorde IFS Applications till ett attraktivt alternativ. 
Företaget är baserat i Bluffton, Ohio och bedriver verksamhet i Midway, Tennessee, Novi, Michigan samt i 
Chihuahua, Mexiko. DTR ägs av Tokai Rubber Industries, Ltd. och IFS Applications har driftsatts hos andra 
företag inom Tokai-koncernen. 

Fordonsbranschen är en av IFS fokuserade marknadssegment. IFS branschlösningar erbjuder effektiva verktyg 
för hantering av samspelet mellan fordonstillverkare och deras leverantörer. IFS Applications är ett flexibelt, 
skalbart och öppet system vars omfattande funktioner stödjer alla kritiska processer inom fordonsbranschen.  

IFS kunder inom fordonsindustrin inkluderar: Volvo, BMW, Scania, Linamar, Borgstena, HUF Hülsbeck & Fürst, 
Toyota och Finnveden Group. 

 

Om DTR Industries 

DTR Industries ägs av Tokai Rubber Industries, Ltd., baserat i Komaki, Japan. DTR grundades i januari 1988 och startade sin 
produktion i Bluffton, Ohio i oktober samma år. Fabriken producerar och säljer en rad antivibrationsprodukter i gummi, 
inklusive fästen för hydrauliska motorer samt karossfästen till biltillverkare som Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi och Ford. 
Mer information finns på www.dtrtn.com.  

 

Om IFS 

IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, 
ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & 
underhåll, tillverkning, logistik och projekt.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. 
Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor. 

Mer information finns på www.IFSWORLD.com 

Följ IFS på Twitter: @ifsworld 

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 27 februari 2013 kl. 8.30. 
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