
Concentric AB offentliggör ett strategiskt viktigt långsiktigt avtal för att
förse en global OEM med elektriska kylvätskepumpar för lastbilar

Concentric AB tillkännager ett långsiktigt avtal med en befintlig e-pumpkund, en global lastbils- och
buss-OEM, för att leverera elektriska kylvätskepumpar till deras tunga el-lastbilar. Concentric förser för
närvarande kunden med e-pumpar till deras hybridbussar och batteribussar, och detta nya leveransavtal
ökar avsevärt e-pumpvolymerna. Produktionen till den nya applikationen startar 2021 och intäkterna från
detta nya kontrakt beräknas uppgå till 200 MSEK under de kommande fem åren.

Den elektriska kylvätskepumpen har följande viktiga fördelar:

• robust design med en våt rotor som eliminerar risken för ett läckage från axeltätning,
• lång livslängd med hjälp av vätskekyld elektronik och DC borstlös motor design som ger en

livslängd på över 50 000 timmar,
• integrerad diagnostik och integrerade sensorer för temperatur och tryck, och
• kompakt och låg ljudnivå.

Concentrics förmåga att designa och utveckla ett sortiment av produkter för tidiga användare av batteri-
elfordonsteknik har gjort att våra e-pumpar är välbeprövade i verkliga tillämpningar för tunga fordon där
det krävs hög prestanda. En nu etablerad trovärdighet för Concentrics e-pumpar inom globala OEM-
företag har gjort det möjligt att vinna detta strategiskt viktiga kontrakt inom ellastbilsområdet.David
Woolley, VD och koncernchef för Concentric AB kommenterade: ”Detta nya kontrakt visar att våra
kunder fortsätter att värdesätta vår teknik och designförmåga. Det är spännande att se att utmärkt
tillförlitlighet och hållbarhet hos våra e-pumpar i bussar har gett kunden förtroende för att inkludera våra
e-pumpar i deras nya elektriska lastbilar. ”

 

För ytterligare information kontakta David Woolley, telefon +44-121-445 6545

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 1 500 MSEK och cirka 700 anställda.


