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Thule Group expanderar globalt center för 
utveckling och testning i Hillerstorp
Thule Group påbörjar en betydande expansion av verksamheten i Hillerstorp, Gnosjö 
kommun. Nya byggnader och anläggningar kommer att uppföras för att göra plats för ett 
utvidgat globalt utvecklings- och testcenter. Samtidigt utökas produktionsanläggingen för 
takräcken. Investeringen uppgår till 100 miljoner kronor och kommer att vara slutförd våren 
2021.

Thule Group grundades i Hillerstorp 1942. Idag är företagets anläggning på orten fortfarande ett 
betydande nav i verksamheten. Majoriteten av den globala produktutvecklingen och företagets 
globala testcenter finns här, såväl som produktion av takräcken för hela världen. 

- Vi har under de senaste två åren investerat drygt 100 miljoner kronor i effektiv och modern 
produktion av en helt ny generation takräcken här i Hillerstorp. Nu investerar vi lika mycket till med en 
expansion i vår världsledande produktutveckling. Vi får en optimerad arbetsmiljö för utökad 
personalstyrka inom design, konstruktion och prototypverksamhet, samt en expansion av vårt 
avancerade globala testcenter. Samtidigt ger de nya byggnaderna oss möjligheten att förbättra 
material- och godsflöden för tillverkningen, säger Magnus Welander, vd och koncernchef i Thule 
Group. 

Utbyggnaden omfattar drygt 5.000 kvm kontors- och fabriksyta för testcenter, prototyp- och 
verktygsavdelning, samt ytterligare drygt 3.000 kvm för en parkliknande testbana för produkter inom 
produktkategorin Active with Kids. 

Idag omfattar verksamheten i Hillerstorp närmare 400 medarbetare. Den globala produkt-
utvecklingen och testcentret sysselsätter idag cirka 150 ingenjörer, varav drygt 20 nyanställningar har 
gjorts enbart under det senaste året. Thule Groups fortsatta expansion på orten kommer att innebära 
ytterligare nyanställningar inom flera yrkesroller.
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Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig 
det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. 
erbjuder bolaget produkter inom produkt-kategorierna  (t.ex. takräcken, Sport&Cargo Carriers
takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersporter, taktält som monteras på bil),  Active with Kids
(t.ex. cykelkärror, barnvagnar, cykelbarnstolar),  (t.ex. markiser, cykelhållare och tält för RV Products
husbilar och husvagnar) och  (t.ex. vandringsryggsäckar, resväskor och Packs, Bags & Luggage
kameraväskor). 
Thule Group har cirka 2 300 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över 
hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2018 uppgick till 6,5 
miljarder kronor. 

www.thulegroup.com
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