
KONGSBERG AUTOMOTIVE VINNER KONTRAKTER VERDT EUR
68 MILLIONER (NOK 518 MILLIONER) FOR RØR OG
SLANGESYSTEMER TIL LASTEBILER
Kongsberg Automotive (KA) har inngått avtaler verdt totalt EUR 68 millioner (NOK 518 millioner) med to store produsenter av lastebiler om
leveranse av systemer for væsketransport.

Den første av de to kundene er en ledende lastebilsprodusent med produksjon både i Europa og USA. KA skal levere slangesystemer for
turbo og kjølesystemer verdt EUR 26 millioner (NOK 198 millioner) til to av denne kundens globale motorprogrammer. Motorene er utviklet for
de nye utslippsstandardene Euro VI og US13. KA har støttet utviklingen av disse produktene lokalt ved kundens utviklingssenter i Europa.
Produksjonen vil finne sted to steder; Epila i Spania og Pickens, SC i USA. Det forventes at KA vil sikre ytterligere avtaler for dette programmet
i løpet av de neste 6 månedene. Produksjonsstart er i 2013 og kontrakten gjelder for 5 år.

“Vår evne til å støtte kunden lokalt med dedikerte ingeniørressurser og unike produkter samt vår mulighet til å produsere systemene på begge
kontinenter var nøkkelen til denne betydelige tildelingen”, sier salgs og markedsdirektør David Redfearn.

Den andre tildelingen er en kontraktsforlengelse for leveranse av slangesystemer for drivstoff, olje og turbo til en stor amerikansk produsent
av motorer og lastebiler. Kontrakten er verdt EUR 42 millioner (NOK 320 millioner) og vil nå løpe frem til 2016.

“Vi er svært stolte av denne kontraktsforlengelsen. Den viser at våre kunder verdsetter vårt unike produkt og de tekniske tjenester vi tilbyr,
noe som har sikret KA en ledende posisjon i dette spennende segmentet”, sier Jonathan Day, konserndirektør for forretningsområdet Fluid
Transfer.

Fluid Transfer utgjør om lag 1/5 av KAs omsetning og har et spennende vekstpotensial innen det globale markedet for nyttekjøretøy.
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Kongsberg Automotive leverer førsteklasses produkter til den globale kjøretøyindustrien. Våre produkter forbedrer kjøreopplevelsen gjennom
å gjøre den tryggere, mer komfortabel og bærekraftig.

Kongsberg Automotive har en global tilstedeværelse. Med inntekter på om lag EUR 1 milliard og om lag 11.000 ansatte i 20 land, er
Kongsberg Automotive en global leverandør. Selskapet har hovedkvarter på Kongsberg og 32 fabrikker verden over. Produktporteføljen
består av setekomfortsystemer, fører og bevegelseskontrollsystemer, veskeoverføringssystemer og produkter for grensesnittet mellom fører
og kjøretøy – alt utviklet for globale kjøretøyprodusenter. Finn mer informasjon på www.kongsbergautomotive.com


