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TR Fastenings (TR) har nyligen öppnat dörrarna till ett nytt teknik- och innovationscenter, mitt i hjärtat för svensk fordonsindustri. Placeringen 
i Lindholmen Science Park, Göteborg, innebär en strategisk fördel i arbetet med att förbättra relationen till viktiga kunder i närområdet och 
runt om i landet. TR vill dessutom erbjuda en plats där dess kunder kan utforska TR’s sortiment och även diskutera tekniska utmaningar och 
utvecklingsprojekt med TR teamet.

Lindholmen Science Park är numera hemmaplan för många aktörer som utvecklar framtidslösningar för fordonsmarknaden, inte minst för den 
snabbt växande elektriska fordonsflottan. Med såväl stora OEM tillverkare som mjukarvaruutvecklare har Lindholmen snabbt blivit en samlingsplats 
för fordonsinnovation i Europa.

TR, ägt av Trifast Plc, är en fullserviceleverantör till fordonsindustrin som levererar och distribuerar fästelement till Tier 1-marknaden. TR’s globala 
räckvidd sträcker sig nu till 31 platser sedan lanseringen av Iokalerna i Göteborg och det senaste förvärvet av stålleverantören och distributören 
Precision Technology Supplies (PTS).

TR levererar över 50 miljarder komponenter årligen till över 5,000 kunder globalt och producerar över 8 miljarder delar per år genom sina 8 
helägda fabriker.

TR’s teknik och innovationscenter huserar en utställning med provexemplar av TR-produkter uppdelat på 12 kategorier. Kunderna ges möjligheten 
att se de fysiska produkterna, hur de monteras och hur de kan används i olika applikationer.

TR inledde arbetet med teknikcentret i november 2017. Initiella möten med kunder och företag i Lindholmen Science Park har hittills genererat 
mycket positiv feedback.

Manoj Parmar, Business Development Manager på TR Sweden, kommenterar:
“Det nya centret visar på stor potential. Att ha en bas här i Lindholmen sänder ut starka signaler om vårt engagemang, inom innovation, 
produktionsekonomi och fordonsutveckling i synnerhet. Här finns ett stort utbud av intressanta och framgångsrika företag. Vi har redan fått fin 
feedback från gamla och nya kunder som vill lära sig mer om fästelementens roll i tillverkningsprocessen och hur vi kan vara en bidragande faktor 
till framgång i deras projekt”
 
Eugen Kuhnl, Engineering Manager på TR Sweden, tillägger:
“Det är värdefullt både för oss och våra kunder om vi får möjlighet att vara involverade tidigt i designprocessen. Vi arbetar nära med Tier 1 
leverantörer bland annat genom att hjälpa dem med OEM-krav. Vår expertis kan guida dem till rätt fästelementlösningar för bästa resultat i 
applikationen. Den här plattformen i Göteborg är en utmärkt möjlighet för oss att föra dessa konversationer tidigt och ge våra kunder bättre 
möjlighet att fatta ekonomiskt lukrativa beslut.”


