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KONGSBERG AUTOMOTIVE VINNER KONTRAKT VERDT 
32 MEUR FOR INTERIØRSYSTEMER I USA  
 
Kongsberg Automotive (KA) har vunnet en kontrakt for setevarmesystemer, bakre 
midtarmlene, bakre nakkestøtter samt setebetjeningskabler i en svært populær liten SUV fra 
en ledende amerikansk bilprodusent. Årlige produksjonsvolumer er ventet å være over 
300.000 biler. 
 
”I løpet av de siste fem årene, har bilindustrien opplevd et skift i produksjonsvolumer ifra 
store SUVer og passasjerbiler og over til mer bensingjerrige mindre SUVer, crossover-
modeller og kompakte biler. KA har tatt innover seg dette skiftet og fokusert på produkter 
som svarer til ønskene og kravene fra våre kunder og som samtidig gir komfort, bedre 
funksjonalitet og sikkerhet for bilisten”, sier Raymond Bomya, Global Executive Vice 
President for interiørsystemer i Kongsberg Automotive. 
 
Kontrakten har en totalverdi på 32 MEUR over 5 år. Produksjonsstart vil være mot slutten 
av 2011. 
 
”Å vinne denne kontrakten er et bevis på at vi lykkes med vårt fokuserte og forpliktende 
arbeid med nøkkelkunder og vår evne til å levere en bred portefølje av verdensledende 
setekomfortprodukter,” konkluderer Bomya. 
 

 
### 

 
Kongsberg Automotive har hovedkvarter i Kongsberg og har 48 anlegg i 20 land. Kongsberg 
Automotive, med mer enn 10.000 ansatte, leverer systemløsninger til kjøretøysprodusenter over hele 
verden. Produktporteføljen består av blant annet girskiftsystemer, kabler for ulike applikasjoner, 
bensinslanger, koblinger, kløtsjaktivering, stabiliseringsstag, setevarme, seteventilasjon, ryggstøtte, 
nakkestøtter, armlener, styrekolonner, pedaler, elektronikk og displayer. Les mer på: 
www.kongsbergautomotive.com. 
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