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EXPANITE INDGÅR LICENSAFTALE MED DEN TYSKE KONCERN KERNLIEBERS OM SAMARBEJDE I ASIEN.
Det er i dag blevet officielt, at den tyske underleverandørkoncern KERN-LIEBERS med ca. 7,500
ansatte på 50 lokationer globalt, har valgt at installere Expanite’s patenterede teknologi til
overfladehærdning af rustfrit stål. Drevet af efterspørgsel fra en af verdens førende
producenter af brændstofpumper til bilindustrien, vil Expanite og KERN-LIEBERS etablere et
servicecenter i Taicang, Kina med produktionsopstart i november 2017.
Expanite har indgået en licensaftale med KERN-LIEBERS om installering af proces og udstyr til
overfladehærdning og varmebehandling af rustfrit stål på KERN-LIEBERS fabrik i Taicang ved
Shanghai. Med denne aftale, er Expanite den første leverandør, der kan tilbyde
overfladehærdning af rustfrit stål i Asien, Europa og Nordamerika. KERN-LIEBERS og Expanite vil
i fællesskab markedsføre Expanite teknologien til andre virksomheder i Asien.
KERN-LIEBERS er en globalt anerkendt leverandør til bl.a. bil-, tekstil- og ur-industrien. De
udvikler og producerer præcisionsprodukter af høj kvalitet og tilbyder desuden
varmebehandling fra udvalgte fabrikker, herunder Taicang, Kina.
Expanite, den danske pioner indenfor overfladehærdning af rustfrit stål og titanium, har
indenfor de senere år udviklet sig til en anerkendt og pålidelig leverandør af overfladehærdning
og varmebehandling til mange industrier, herunder fødevare procesudstyr, medicinsk udstyr,
pumper, ventiler, ure, etc. Med Expanite's processer, er det muligt at øge slidstyrken og
korrosionsbestandigheden i rustfrit stål ud over, hvad man tidligere har troet muligt.
"Vi er meget glade for at kunne tilføje Expanite overfladehærdning og varmebehandling til vores
portefølje af løsninger, som vi kan tilbyde virksomheder med tilstedeværelse i Asien. Med denne
velafprøvede og dog stadig innovative teknologi, sikres grundlaget for KERN-LIEBERS fortsatte
vækst", udtaler Richard Zhang, CEO for KERN-LIEBERS i Taicang.
"Samarbejdet med KERN-LIEBERS er en unik mulighed for at øge vores tilstedeværelse udover
de allerede etablerede centre i Tyskland, Danmark og USA. Et centralt skridt i vores
vækststrategi. Med denne licensaftale kan vi nu servicere europæiske og amerikanske
virksomheder med produktion i Asien, og asiatiske virksomheder, der tidligere har sendt dele til
overfladehærdning i Europa eller Nordamerika." tilføjer Thomas Abel Sandholdt, CEO for
Expanite.

Om KERN-LIEBERS - www.kern-liebers.com
KERN-LIEBERS, er en familieejet virksomhedsgruppe med ca. 7.500 ansatte fordelt på 50
lokationer globalt, moderselskabet er placeret i Sydvesttyskland og har en omsætning på ca. 5
mia. kr. KERN-LIEBERS er en global teknologisk producent af elektronik og udvikler og
fremstiller præcisionsprodukter af højeste kvalitet.
Om Expanite - www.expanite.com
Expanite tilbyder state-of-the-art løsninger til overfladehærdning af rustfrit stål og titanium.
Med Expanite's processer er det muligt at øge materialets overfladehårdhed med op til en
faktor 10 og samtidig fastholde eller forbedre korrosionsbestandighed. Expanite har et
kombineret udviklings- og hærdecenter nær København, Danmark, og har desuden
servicecenter i USA og Tyskland og fra november nu også Kina. Expanite's løsninger er fleksible
og kan skræddersyes til at indgå i kundens egen produktionslinje som en del af en licensaftale.
###
For yderligere informationer kontakt venligst:
KERN-LIEBERS: Richard Zhang, CEO for KERN-LIEBERS i Taicang - richard.zhang@kernliebers.com.cn, +86 512 5328 3533
Expanite: Thomas Abel Sandholdt, CEO for Expanite - tsa@expanite.com, +45 20407207

Managementgruppen fra KERN-LIEBERS Taicang samt CEO fra Expanite, Thomas Sandholdt
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