Pressmeddelande
För omedelbar distribution
Dongfeng installerar SinterCast-teknologi vid nytt gjuteri i Kina
• SinterCast System 4000 installeras vid Dongfeng Automobile Company
• Ny CGI-produktionskapacitet för medelstora och tunga fordon
• Växande närvaro i Asien: 15 installationer i Kina; 23 installationer i Asien
[Stockholm, 26 oktober 2022] – Dongfeng Automobile Company Co., Ltd, (DFAC), ett dotterbolag till
Dongfeng Motor Corporation och en av Kinas ledande tillverkare av medelstora och tunga fordon, kommer att
installera SinterCast processtyrningsteknologi för produktion av kompaktgrafitjärn (CGI) vid sitt nya gjuteri i
Automobile Industrial Park i Xiangyang City i Hubei, Kina. Det nya gjuteriet är konstruerat under ledning av
Kinas Machinery Industry Fourth Design and Research Institute Co., Ltd, och ersätter ett äldre gjuteri, vilket
ger större produktionskapacitet, möjlighet att producera större motorer och förbättrad miljöeffektivitet. Enligt
villkoren i avtalet kommer SinterCast att installera ett komplett System 4000 processtyrningssystem och
kommer även att tillhandahålla tekniskt stöd för att etablera robusta procedurer för serieproduktion i CGI.
System 4000 planeras att levereras innan årsskiftet med installation och driftsättning under första halvåret
2023.
Den nya ordern blir den andra SinterCast-installationen i Dongfeng-koncernen, efter installationen 2015 av ett
Mini-System 3000 vid Dongfeng Commercial Technology Center för CGI-processutveckling och
produktutveckling. Det innebär även den femtonde installationen för SinterCast i Kina och den tjugotredje
installationen i Asien.
“Med vår installation för serieproduktion vid First Automobile Works (FAW)-gjuteriet 2021 etablerar denna
nya installation hos Dongfeng-koncernen produktionskapacitet för SinterCast-CGI hos båda av Kinas två
främsta tillverkare av tunga fordon”, säger Dr Steve Dawson, vd och koncernchef från SinterCast. ”Med ett
initialt ordervärde på 3 miljoner kronor möjliggör installationen gjuteriet att konkurrera om nya CGImotorprogram inom Dongfeng-koncernen. Vi ser fram emot att utveckla serieproduktionspotentialen
tillsammans med teamet på DFAC.”
För mer information:
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E-post: steve.dawson@sintercast.com
Dongfeng Automobile Co., Ltd. (DFAC) grundades 1999 och är en leverantör specialiserat på lätta, medelstora och
tunga fordon, bussar och anläggningsmaskiner. DFAC Foundry Branch exporterar fordon till mer än 100 länder och
regioner runt om i världen. DFAC levererar även motorgjutgods till sitt syskonföretag Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd
med slagvolymer från 3.9 liter till 13 liter. För mer information: https://dfac-truck.com/sy
SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn
(CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i
personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och
processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker ® och
SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer.
SinterCast har 56 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information:
www.sintercast.com
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Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 26
oktober 2022 kl. 13.45 CET
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