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TR Pressmeddelande
TR Fastenings främjar det växande segmentet Elfordon 
med skräddarsydda produkter för laddningsstationer

Maj 2018

Globalt fästelementsföretag med ett omfattande produktutbud och nödvändig expertis för att stödja tillverkning och utveckling av 
laddningsenheter för elektriska fordon.

Globala tillverkaren och distributören av fästelement, TR Fastenings (TR), arbetar 
med flertalet kunder som är engagerade i utveckling och tillverkning av elektriska 
fordon, med fokus på tillhörande laddningsstationer. Utöver det omfattande urval 
av produkter som används i dessa enheter, erbjuder TR även teknisk kunskap och 
relevant erfarenhet för att stödja denna typ av kunder. Allteftersom sektorn fortsätter 
att växa och utvecklas starkt.

TR stöttar redan ett flertal nyckelkunder som är involverade i design eller tillverkning 
av laddningsstationer för både kommersiellt och privat bruk. TR’s kvalificerade 
ingenjörer och säljteam finns tillgängliga för rådgivning mot designers, produktion 
och inköp, inom ett flertal områden. Från ”design för tillverkning” (DFM) till 
innovationer inom fästelement, inköpsinsikt och kostnadsreducering. 
 
Jeremy Scholefield, Director of Strategic Business vid TR Fastenings UK 
kommenterar:
“Den snabba tillväxten inom EV sektorn gynnas ytterligare av den rådande 
samhällsutvecklingen. Inte minst av den brittiska regeringens vision om att alla 
fordon för nyförsäljning kommer i framtiden vara hybrider eller rena elektriska fordon 
så kallade nollutsläppsmodeller.

Sådana insatser samt ett ökat konsumentintresse och förståelse för EV-teknik, innebär att tillverkningsbranschen inom detta område, särskilt inom 
elektriska laddningsstationer, får ett ökat momentum.

Vårt produktutbud, kombinerat med vår kunskap och erfarenhet inom utveckling och tillverkning, ger oss goda förutsättningar för att stödja kunder 
som arbetar inom det här området. Vi önskar guida dem på bästa sätt för att hitta kostnadseffektiva och kvalitetsorienterade vägar till marknaden.”

Elektriska laddningsstationer innehåller vanligen följande grupper av fästelement, många av vilka omfattas av TR’s egna märken.

• Standard Fastenings
• DIN/ISO/ANSI (Steel and Stainless Steel)
• Thread forming screws for metal

• Fasteners for Plastic
• Thread forming screws for plastic 
• Brass Inserts

• Fasteners for Sheet Metal
• Hank® Self Clinch Fasteners
• Hank® Rivet Bushes
• Blind Rivet Nuts
• Blind Rivets
• Weld Nuts

• Plastic Hardware
• Circuit Board Hardware

• Cable Management
• Rivets
• Machine Screws
• Nuts

• Enclosure Hardware
• Locking Systems
• Locks
• Lock Components
• Hinges and Latches
• Clamps and Terminals

• Security Fasteners
• Machine Screws
• Self Tapping Screws
• Wood Screws
• Self Drilling Screws
• Nuts


