
IMPACT COATINGS UTVALDA FÖR UTVECKLING AV ÄNNU EN
BRÄNSLECELLSBIL
Ytterligare en biltillverkare väljer Ceramic MaxPhase™ från Impact Coatings för ytbeläggning av bränslecellsplattor. Kunden,
som tillverkar bilar inom premiumsegmentet, har beslutat att använda Impact Coatings som single source under den första
utvecklingsfasen. Ytbeläggning av bränslecellsplattorna kommer att ske under 2015 och 2016, till ett beräknat värde av ca 2
miljoner kr.

Under utvecklingsfasen ska biltillverkaren tillverka bränslecellsstackar, som bl.a. monteras i kundens första generations bränslecellsbilar för
utvärdering. Impact Coatings kommer att leverera Ceramic MaxPhase som en beläggningstjänst direkt till biltillverkaren. Arbetet kan komma att
utökas med ytterligare utveckling och optimering av beläggningsprocessen åt kunden.

De flesta biltillverkare avser att använda bränslecellsplattor av rostfritt stål för framtida volymproduktion i syfte att minimera
tillverkningskostnaden. Impact Coatings kostnadseffektiva beläggning Ceramic MaxPhase läggs på de rostfria plattorna för förbättrad
prestanda, både vad gäller bränslecellens effektivitet och dess livslängd. Ceramic MaxPhase, som beläggs med hjälp av PVD-teknik (Physical
Vapor Deposition), har i tester visat sig vara den bästa lösningen för bränsleceller för fordonsapplikationer. Impact Coatings är delaktiga i ett
flertal pågående utvecklingsprojekt tillsammans med ledande fordonstillverkare.

För mer information kontakta Henrik Ljungcrantz (Divisionschef för Impact Coatings MaxPhase division), Telefon: 013-35 99 51, E-mail:
henrik@impactcoatings.se.

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av
metaller och keramer.

Företaget tillhandahåller beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™ för Lean-organiserad komponentproduktion som inkluderar
PVD. Bolaget har också utvecklat en portfölj av beläggningsprocesser som marknadsförs under namnet MaxPhase, med unika prestanda för bl.a. bipolära
flödesplattor för bränsleceller och elektriska kontakter.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie
handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. 


