
 

 

 
 

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser 

som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller 

tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och 

beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara 

och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala 

tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 2 000 dedikerade 

medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com 

Pressmeddelande, 8 februari 2022 

Semcon inleder nytt projekt med 

den globala tågtillverkaren Talgo 
Semcon har ingått ett nytt avtal med den globala tågtillverkaren Talgo. Semcon i 

Tyskland kommer att förse Talgo med digital underhållsdokumentation för bolagets 

höghastighetståg. Med effektivare underhåll säkerställs högre tillgänglighet, 

kvalitet och säkerhet för tågen.  

Spanienbaserade Talgo är specialiserade på design, tillverkning och underhåll av 

spårbundna fordon, med tåg som rullar i 44 länder. Semcons affärsområde Product 

Information kommer att stötta Talgo med all dokumentation som krävs för 

underhållet av 23 nya höghastighetståg som ska drivas av Deutsche Bahn, både på 

inhemska och internationella sträckor.  

– Det här är ett jättespännande projekt för oss på Semcon. Vi ser fram emot att 

hjälpa Talgo med användarvänlig teknisk dokumentation och med att se till att 

serviceteknikerna alltid är uppdaterade och kan utföra ett effektivt underhåll, 

säger Stefan Moldenhauer, Country Manager, Semcon Product Information Germany.  

Semcon har lång erfarenhet inom järnvägsindustrin och hjälper sina kunder med 

förstklassig utbildning i samband med idrifttagning och med optimerade 

reparations- och underhållsprocedurer. I det nya projektet kommer Semcon att 

bidra med expertis inom underhållsaktiviteter för fordonen samt tillhörande 

informationssystem, och dessutom bidra med omfattande praktisk verkstadskunskap. 

Projektet kommer till en början sysselsätta upp till fem experter och pågå under 

tre år. Läs mer om Semcons erbjudande inom järnvägsindustrin. 

Om Talgo  

Talgo är ledande inom design, tillverkning och underhåll av lätta 

höghastighetståg och bedriver verksamhet i nio länder: Spanien, Tyskland, 

Kazakstan, Uzbekistan, Danmark, Egypten, Saudiarabien och USA. Företaget är 

globalt välrenommerat för sin innovationskapacitet, sin unika och distinkta 

teknik och sin tillförlitlighet. Talgo levererar bl.a. höghastighetstågen till 

"Haramain"- ett snabbtågsprojek mellan Mecka och Medina i Saudiarabien.  

Läs mer om Talgo. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon 

Tel: +46 (0) 739-737 200 Email: per.nilsson@semcon.com 
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