
Hybricon ny serviceverkstad till Rototilt
Hybricon breddar sin serviceverksamhet och blir servicelämnare av Rototilts produkter.
Hybricons uppdrag är att utföra service och underhåll på tiltrotatorer i Umeåregionen.

– En av våra verksamheter är att erbjuda service till entreprenadmaskiner. Tillsammans
med Rototilt får vi möjlighet att utveckla den biten, säger Niklas Frihaven, Platschef på
Hybricon i Umeå.

Utöver att Hybricon var tidigt ute med att utveckla elbussar med snabbladdning och ses som
en pionjär inom e-mobilitet bedriver företaget service av tunga fordon på sin verkstad i Umeå -
och det är i detta verksamhetsben som bolaget nu skriver avtal med Rototilt.

– Vi ska utföra service och underhåll av Rototilts tiltrotatorer och dess system. Vi är stolta över
den här utmaningen och ser fram emot samarbetet. Det här ligger helt i linje med våra
ambitioner att driva på utvecklingen av serviceverksamheten, säger Niklas Frihaven, som
sedan våren 2021 är platschef på Hybricon.

Rototilt exporterar till över 40 länder. När en grävmaskin utrustas med en tiltrotator förvandlas
fordonet till något mer än en grävmaskin – det blir en effektiv redskapsbärare med betydligt fler
användningsområden.

– Vi är glada över avtalet med Hybricon och deras ambitioner att bygga upp en stark
kombination av välutrustad verkstad, kunniga mekaniker och teknisk kompetens, säger Jan
Karlsson, eftermarknadschef på Rototilt.

Hybricons tunga serviceverksamhet har genererat flera avtal, bland annat med Transdevs
bussar som används i region- och E4-trafik i Västerbotten.

– Vi vill ha en fungerande verksamhet och då är det viktigt att stå på fler ben än ett. Genom att
erbjuda kvalificerade verkstadstjänster säkrar vi upp bolaget ytterligare. Nu har vi chansen att
växa tillsammans med Rototilt, en aktör som leder utvecklingen av tiltrotatorer och tillbehör
globalt – vi ser fram emot ett både utmanande och givande samarbete, säger Mårten Fuchs.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072-733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och
depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder
utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att
signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är
noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.


