NOTA DE PREMSA
AAM inaugura la seva nova planta de fabricació a Barcelona
BARCELONA / DETROIT, 17 d’octubre de 2019. – American Axle & Manufacturing (NYSE: AXL),
líder mundial en disseny, enginyeria i fabricació de sistemes i components de propulsió
automobilística ha anunciat avui la gran inauguració d’una nova planta de fabricació a la zona
industrial de Viladecans, Espanya, als afores de Barcelona.
La nova planta donarà resposta a la creixent demanda del seus nous i actuals clients europeus entre
els quals destaquen Renault, BMW, Daimler, Porsche, Audi i Ford. AAM Barcelona produirà una
gran varietat de productes per al control de la vibració i l’amortiment com són els amortidors solars,
els amortidors de compressió, les politjes aïllades i els amortidors d’impacte.
“La nova planta de producció d’AAM a Barcelona és una peça clau de la nostra estratègia de
diversificació i expansió de la nostra base mundial de clients i productes”, afirma David C. Dauch,
Director General d’AAM. “Els fabricants d’automòbils europeus continuen reduint la mida dels seus
motors i el lideratge d’AAM en la fabricació d’aquests components dóna suport a aquesta missió
mitjançant tecnologies que ajuden a reduir el soroll i les vibracions del vehicle”.
La nova planta de 15.600 metres quadrats ubicada a 20 km al sud est de Barcelona fusiona dues
plantes més petites ubicades a la veïna població de Gavà i a tota capacitat donarà feina a més de
300 treballadors. La seva distribució garantirà una fabricació àgil i eficient amb un fluix de materials
optimitzat per a la distribució de components a les línies de producció.
“AAM ha aconseguit liderar el sector esdevenint pionera en la producció de politges aïllades i d’altres
components per a l’esmorteïment”, ha declarat Greg Deveson, President d’AAM. “AAM dona suport
als seus clients amb tecnologies líders al sector que superaran les expectatives de qualitat i
rendiment en la producció de motors de mida reduïda i d’aplicacions híbrides”.
Entre d’altres, AAM produirà amortidors d’impacte per a Ford, BMW, Miba i PSA; amortidors solars
per a Audi, Mercedes i FCA; politjes aïllades per a Renault; i amortidors per a Mercedes, Ford i
Porsche.
L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya, l’INCASÒL
i el Consorci Urbanístic DeltaBCN han donat suport a AAM en l’expansió de les seves instal·lacions.
Sobre AAM
AAM (NYSE: AXL) és el principal líder global en disseny, enginyeria, validació i fabricació de
tecnologies de sistemes de propulsió, formacions de metall, cadenes cinemàtiques i fundició per als
mercats automobilístic, comercial i industrial. Amb seu central a Detroit, AAM compta amb gairebé
25.000 empleats que operen en més de 90 centres ubicats a més de 17 països per a donar suport
als seus clients de les plantes mundials i regionals apostant per la qualitat, l’excel·lència operativa i
el lideratge tecnològic. Per a més informació, visiti www.aam.com.

