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PRESSMEDDELANDE 
Landskrona den 20 april, 2021 

 
Haldex stärker sin närvaro i Kina avsevärt och 
etablerar ett strategiskt partnerskap med 
marknadsledande FAST Group avseende 
skivbromsar 
 
Bromsspecialisten Haldex har nått en viktig milstolpe för bolagets lönsamma tillväxtresa 
genom att utöka den geografiska närvaron för produktlinjen skivbromsar i Kina. 
 

Idag tillkännager Haldex och FAST Group bildandet av ett joint venture för att producera och sälja 

skivbromsar, inklusive eftermarknadstjänster, för lastbilar och bussar med initialt fokus på Kina. FAST 

Group är den marknadsledande kinesiska tillverkaren inom industrin för kommersiella 

fordonskomponenter och äger och samäger över 10 dotterbolag globalt. 

Målet med partnerskapet är att lansera ett komplett sortiment av Haldex skivbroms ModulT för 

lastbilar och bussar baserat på Haldex styrka inom innovation, IP och teknik, i kombination med, 

FAST Groups starka marknadsposition i Kina. 

Partnerskapet bildades efter en period av nära dialog och samarbete, inklusive produkttester och 

analyser av marknaden. Bolagen kompletterar varandra, såväl strategisk som industriellt och har 

starka gemensamma ambitioner. Skivbromsmarknaden i Kina förväntas växa kraftigt under de 

kommande åren tack vare lagkrav för förbättrad trafiksäkerhet. 

"Att komma in på skivbromsmarknaden för lastbilar och bussar i Kina och Asien är en viktig milstolpe 

och potentiell game-changer för Haldex. Med marknadsledande FAST Group kommer vi positionera 

oss på en attraktiv tillväxtmarknad med stor potential. Haldex ModulT är en innovativ skivbroms som 

är helt i linje med det nya kinesiska regelverket”, säger Helene Svahn, VD och Koncernchef för 

Haldex. 

"Samarbetet visar vår beslutsamhet att etablera en innovativ och högkvalitativ skivbromstillverkare på 

våra marknader. Haldex är känt för sina innovativa och högkvalitativa bromssystem. FAST Group har 

stort inflytande på den kommersiella fordonsindustrin och stark forsknings-, utvecklings-, tillverknings- 

och valideringsförmåga. Tillsammans har vi potential att bli marknadsledare på världens största 

lastbilsmarknad”, säger Yan Jianbo, VD för FAST Group. 
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Det gemensamma företaget förbereder sig för produktion i Xianyang i Kina under hösten 2021 och 

kommer att vara redo för marknadslansering 2022.  

 

För ytterligare information kontakta: 
Helene Svahn, VD och Koncernchef 
Lottie Saks, CFO 
Telefon: +46 418 47 60 00 
E-post: katarina.ronne@Haldex.com 
 
Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta 
pressmeddelande, tisdagen den 20 april 2021, kl 08.00. 
 
 
Om Haldex 
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller 

bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas 

vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en 

djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi 

alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör 

kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 000 anställda, spridda över fyra 

kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar 

skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och 
omsätter ca 4 miljarder SEK. 

 
Om FAST Group 
Shaanxi FAST Group äger och samäger över 10 dotterbolag globalt. Bolaget grundades 1968 och har 

blivit den ledande tillverkaren av komponenter till drivlinan för Kinas kommersiella fordonsindustri. 

FAST Group har flera Joint Ventures med globala varumärken som Caterpillar och Eaton. Koncernen 

har 10 000 anställda, 14 tillverkningsanläggningar och en årlig omsättning på 4 miljarder USD. 

 

 
 


