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Husqvarna investerar 1 miljard i nyckelteknologi  
 
Husqvarnakoncernen har beslutat investera i en ny produktionsanläggning för tillverkning 
av motorsågskedjor i Huskvarna, där bland annat även professionella motorsågar, röjsågar 
och trimmers tillverkas. Koncernen investerar också i utökad kapacitet för att tillverka 
cylindrar till tvåtaktsmotorer för motorsågar i Nashville, USA och i Huskvarna. 
 
"Investeringarna befäster vårt långsiktiga engagemang som världsledande inom handhållna 
skogsprodukter. Motorsågskedjor är betydelsefulla för motorsågarnas prestanda och de utgör ett 
av de största segmenten inom eftermarknaden. Investeringen innebär att vi kan dra nytta av vår 
tekniska expertis för att utveckla, designa och tillverka motorsågskedjor som optimerar 
motorsågens prestanda. Investeringen ger oss också möjlighet att utöka vårt sortiment av 
reservdelar. Innan valet av fabrikens placering slutligen föll på Huskvarna hade flera platser runt 
om i världen utvärderats utifrån tillgång på hög teknisk kompetens, välutbildad arbetskraft och 
välutvecklad infrastruktur," säger Hans Linnarson, VD och koncernchef för Husqvarna. 
 
2015 väntas den nya anläggningen i Huskvarna ha fler än 100 anställda. 
 
”Produktionsanläggningarna i Nashville och Huskvarna tillverkar handhållna produkter som 
timmers och motorsågar. Genom att utöka den egna produktionen av cylindrar får vi bättre kontroll 
över en viktig komponent till dessa produkter,” säger Hans Linnarson. 
 
 
Investeringarna uppgår till cirka 1 miljard kronor under 2013-2015. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Cathrine Stjärnekull, mediakontakter, 08-738 90 80 eller press@husqvarnagroup.com 
Tobias Norrby, investerarkontakter, 08-738 93 35 
 
 
Denna information har lämnats i enlighet med lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om  
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2013 kl 08.00. 
 
Husqvarna Group 
Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, gräsklippare och 
trädgårdstraktorer. Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter och är en av de ledande på 
världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Husqvarna erbjuder 
produkter för både konsumenter och professionella användare. Koncernens produkter säljs via fack- och detaljhandlare i 
mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 30 miljarder kronor och det genomsnittliga antalet anställda var 
cirka 15 700. 


