
Concentric AB fortsätter arbetet mot CO2-neutralitet genom att leverera nödvändiga lösningar för elektrohydraulisk
servostyrning (Electro-Hydraulic Steering EHS)

Efter att förra året tillkännagivit att Concentric AB vunnit fem kontrakt på elektrohydraulisk servostyrning till ett värde av totalt 9 miljoner euro (94 miljoner
SEK), har Concentric AB erhållit ytterligare ett nytt kontrakt för att leverera andra generationens EHS-system, till ytterligare en global OEM-tillverkare av
elektriska lastbilar och bussar. Det uppdaterade systemet fortsätter att erbjuda samma långa livslängd och förbättrar ytterligare möjligheterna till styrning
och intelligens, vilket ger våra kunder större värde. Detta nya kontrakt för europeiska kommunala servicefordon beräknas vara värt 7 miljoner euro (67
miljoner SEK) under de kommande fem åren.

När världen går mot CO2-neutralitet, särskilt i innerstäder, fortsätter designen av vårt EHS-system att utvecklas i samma takt. Våra produkt- och
designtekniker arbetar nära våra nyckelkunder för att uppfylla och överträffa alla kritiska säkerhetsstandarder. För EHS-applikationer har Concentric AB
utvecklat ett robust och pålitligt system som också kan minska energiförbrukningen med så mycket som 50% jämfört med konventionella lösningar.

David Woolley, VD och koncernchef för Concentric AB kommenterade: ”Vår andra generations EHS-system har fått ett mycket gott mottagande på
marknaden. Dess kompakthet, svarstiden för "power on demand" i kombination med inbyggd intelligens och självdiagnostik gör det till en tilltalande lösning
för våra kunders behov. Liksom med Concentric AB:s andra elektriskt drivna olje- och kylvätskepumpar är vårt EHS-system universellt tillämpligt på såväl
hybrid-, batteri- (BEV:er) och vätgasbränslecellsfordon (HFC:er) som entreprenadmaskiner”.

För ytterligare information kontakta Stevie McIntyre, telefon +44-7557-153433

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner,
industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och
Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav.
Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och
hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 2 000
MSEK och cirka 800 anställda.


