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Jiangling Motors antar SinterCast processtyrningsteknologi 
 

 SinterCast Mini-System 3000 installeras under fjärde kvartalet 

 Produktutveckling av motorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon 

 Fyra nya installationer har säkrats under 2013 – ytterligare möjligheter innan årets slut 

 

[Nanchang och Stockholm, 23 september 2013] – Jiangling Motors Corporation, Ltd (JMC), Kinas 

ledande tillverkare av dieseldrivna skåpbilar, minibussar och lätta lastbilar, har ingått ett 

teknologileveransavtal med den svenska processtyrningsspecialisten SinterCast, för produktutveckling inom 

kompaktgrafitjärn (CGI). Enligt avtalsvillkoren, ska ett SinterCast Mini-System 3000 installeras vid JMC-

gjuteriet i Nanchang, Kina. Mini-System 3000, som planeras för utlevererans under september och 

idriftsättning i oktober, ska möjliggöra en självständig utveckling av högkvalitativa motorblock och 

cylinderhuvuden i CGI för egna dieselmotorer och för motorer tillverkade i samarbetet med Ford Motor 

Company. 

 

“Denna order är vår sjätte installation i Kina, vilket utvidgar vår närvaro och stärker vårt varumärke på 

världens största marknad för tunga fordon. Vi är glada att vårt långvariga stöd för CGI-utvecklingen i Kina, 

kombinerat med vårt åtagande att marknadsföra och ge teknisk support på plats, har lett fram till JMCs beslut 

att anta vår teknologi” säger Dr Steve Dawson, vd för SinterCast. “Mini-System 3000-installationen hos 

JMC är vårt fjärde installationsåtagande under 2013 och, tillsammans med andra pågående 

installationsförhandlingar, ger det möjligheter till tillväxt för tredje året i rad efter rekordmånga installationer 

under 2011 och 2012.” 

 

För mer information: 
 

Dr Steve Dawson 

Vd 

Tel:   +46 8 660 7750 

E-post: steve.dawson@sintercast.com 
 
 
 
 
Jiangling Motors Corporation Ltd. är en av Kinas största tillverkare av tunga fordon med ett försäljningsantal 

uppgående till 200 000 under 2012.  Jiangling, beläget i Jiangxi-provinsen, tillverkar skåpbilar, minibussar, lätta lastbilar, 
pick-uper och SUV:ar och är Kinas största exportör av lättare fordon med dieselmotorer. JMC har en lång historia av 
internationellt tekniskt samarbete och har sedan 1995 haft ett samarbetsavtal med Ford Motor Company. JMC är 
noterade på Shenzhen-börsen sedan 1993, ägs till 30 % av Ford och har räknats som ett av Kinas 100 högst rankade 
företag de senaste åtta åren.  För mer information: www.jmc.com.cn/english 
  
SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn 

(CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet 
mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, 
bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi 
används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till 17 ton, alla producerade med samma 
processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Allen Diesels, Aston Martin, Audi, Cameron 
Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General 
Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, MAN, Maserati, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, 
Renault-Nissan, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos 
NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com 
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