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SKF tecknar avtal värt 370 miljoner kronor med 

Hyundai Motors 

Göteborg, 13 januari 2014: Hyundai Motors har utsett SKF till leverantör till ett värde 

av cirka 370 miljoner kronor. SKF kommer inom ramen för avtalet att leverera den 

nyligen lanserade robusta lagerenheten för MacPherson-upphängning. Lösningarna 

kommer att sitta i både Hyundai- och Kia-modeller, t.ex. Ceed, Forte, Soul, i30, Sonata, 

K5, i40,Grandeur, K7, Santa Fe och Sorento. Avtalet väntas gälla under varje bilmodells 

hela livslängd. 

 

Tryggve Sthen, chef för SKF Automotive, säger: ”Jag är mycket glad över vårt utökade 

samarbete med Hyundai för applikationen för styrning och upphängning med våra 

robusta lösningar som nyligen lanserades. Vår tekniska kunskap är ett stöd för våra 

kunder i deras ansträngningar att förbättra fordonens prestanda. Det är en belöning att 

få det här erkännandet från Hyundai och jag ser fram emot ett fortsatt ökat 

samarbete.” 

 

Byeong-Jun Kim, inköpschef på Hyundai Motors, säger: ”Genom att arbeta tillsammans 

med SKF vet vi att vi får de avancerade lösningar med hög prestanda som vi behöver 

för att våra fordon ska hålla högsta klass. Hyundai har vuxit enormt över hela världen 

på senare år, och vi inser att SKFs globala närvaro med teknik och tillverkning är ett 

mycket värdefullt stöd för oss i vår fortsatta tillväxt. Vi är nöjda med att arbeta med 

SKF eftersom vi också har deras effektiva och kunniga support på nära håll i Korea, och 

vi ser fram emot fortsatt tillväxt tillsammans med SKF.” 

 

Den nya robusta lagerenheten för MacPherson-upphängning klarar de höjda 

prestandakraven när det gäller högre tillförlitlighet och längre livslängd. Bilmodeller som 

används över hela världen måste klara yttre krafter inom ett större område under olika 

körförhållanden. Den här enheten kan klara stor belastning och kraftig nedsmutsning 

med högre tillförlitlighet. 

 

SKF inledde leveranserna av lagerenheterna för MacPherson-upphängning under 2013 

från sin fabrik i Busan i Korea. 
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