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Pressinformation

Volvo Penta investerar i Vara
Volvo Penta investerar cirka 100 miljoner kronor i motorfabriken i Vara och utökar
därmed fabrikens nuvarande kapacitet till cirka 18 000 dieselmotorer per år.

Varafabriken tillverkar Volvo Pentas egenutvecklade dieselmotorer för fritidsbåtar och yrkesbåtar.
Sedan fabriken invigdes 1977 har dessa motorer, i kombination med det välkända
Aquamaticdrevet, skapat världsledande positioner för Volvo Penta i båtar från cirka 20 till 42 fot.
Från och med förra året består tillverkningen i Vara uteslutande av den nya generationen
dieselmotorer, D4/D6, som Volvo Penta började lansera 2003.
D4/D6, som finns i effektklasser på mellan 225 och 435 hästkrafter, bygger på toppmodern
motorteknologi och den har satt helt ny branschstandard för miljö, komfort och prestanda.
Det är också dessa motorer som Volvo Penta säljer tillsammans med sitt uppmärksammade och
prisbelönta nya drivsystem för båtar, Volvo Penta IPS, med framåtriktade propellrar.
Intresset för de nya Varamotorerna, såväl i drevutförande som i IPS-utförande, är mycket stort.
”D4/D6 är från grunden anpassad och specialutvecklad enbart för marint bruk, vilket ger den
egenskaper som - oavsett om det handlar om miljö eller prestanda - saknar motstycke i
marinvärlden”, säger Volvo Pentas VD Göran Gummeson.
För att möta den ökade efterfrågan på D4/D6 investerar nu Volvo Penta cirka 100 miljoner kronor
i Varafabriken och ökar därmed kapaciteten från drygt 13 000 motorer per år till cirka 18 000
motorer per år.
Vid fullt kapacitetsutnyttjande kan investeringen komma att innebära ett 20-tal nyanställningar i
fabriken som idag sysselsätter strax under 300 personer.
Tillsammans med satsningarna i samband med lanseringen av nya D4/D6-serien har Volvo Penta
på senare år satsat totalt cirka 800 miljoner kronor i Varafabriken som mer än fördubblat
produktionen och antalet anställda.
På senare år har också omfattande miljösatsningar genomförts i fabriken. Med ett nytt
värmeåtervinningssystem och andra energieffektiviseringar har fabrikens oljeberoende mer än
halverats sedan början av 2000-talet.
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”Vi är stolta och glada över vår Varafabrik och med de nu beslutade investeringarna kommer
Varafabriken även i framtiden vara en av hörnstenarna i Volvo Pentas verksamhet”, säger Göran
Gummeson.
2006-09-07

För ytterligare information, vänligen kontakta Mats Edenborg, AB Volvo Penta,
tel: 0705-663510, E-mail: mats.edenborg@volvo.com

Volvo Penta, med fler än 5.000 återförsäljare i mer än 130 länder, är en världsledande tillverkare av motorer och
kompletta drivsystem för marint och industriellt bruk. Motorprogrammet består av diesel- och bensinmotorer i
effektområdet 10-2.000 hk. Volvo Penta ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan
och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster.
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