
 
 

 

Press release 
 

DexKo Global och BPW Bergische Achsen KG har enats om ett övertagande av BPW 
Fahrzeugtechnik. Detta syftar till att stärka AL-KO Fordonstekniks kärnverksamhet. 

 

Kötz/Wiehl/Paderborn, januari 2017 

 

DexKo Global, en ledande tillverkare av högkvalitativ fordonsteknik, chassimoduler och tillbehör, planerar att expandera AL-KO 
Fordonstekniks kärnverksamhet genom förvärvet av BPW Fahrzeugtechnik, ett helägt dotterbolag till BPW Bergische Achsen KG, 
baserat i Paderborn, Nordrhein-Westfalen. 

 

BPW Fahrzeugtechniks fokus är utveckling och tillverkning av chassiteknik och axlar i det lätta segmentet. Företaget är en 
välrenommerad tillverkare som producerar tillförlitliga produkter med hög kvalitet. Detta möjliggörs med hjälp av de 200 
anställda vid fabriken i Paderborn. 

 

Fred Bentley, VD för DexKo Global: ”Vi ser fram emot att få tillgång till den beprövade expertisen och kunskapen hos BPW 
Fahrzeugtechnik. I enlighet med våra ledord ”Together is better”, kommer vi att dra nytta av synergieffekterna som skapas för att 
fortsätta främja en dynamisk vidareutveckling av våra företag.” 

 

Harald Hiller, VD och Koncernchef för AL-KO fordonsteknik fortsätter ”Kombinationen AL-KO Fordonsteknik och BPW 
Fahrzeugtechnik kommer att stärka produktportföljen i vår kärnverksamhet, ge oss tillgång till beprövad Know-how och låta oss 
fortsätta att garantera våra kunder produkter av högsta kvalitet” 

 

Markus Schell, Styrelseledamot vid BPW Bergische Achsen KG : ”Samtliga parter kommer att dra nytta av detta avtal. Inom BPW 
gruppen kommer vi nu att kunna fokusera på vår kärnverksamhet, det vill säga utvecklingen av systemlösningar och tjänster för 
logistik och godstransporter. Personalen hos BPW Fahrzeugtechnik kommer tillsammans med AL-KO Fordonsteknik att fortsätta 
vara en del av ett globalt företag med anor och ett långsiktigt strategiskt fokus.” 

 

Båda parterna har enats om att inte redovisa transaktionspriset. Förvärvet är föremål för godkännande hos den tyska 
konkurrensmyndigheten. 



 

 

 

ALOIS KOBER GMBH 

AL-KO KOBER grundades år 1931 av Alois Kober i en liten smedja i sydtyska Großkötz vid Günzburg. Med verksamhet på 45 
orter och runt 4 000 medarbetare räknas företaget till en av världens ledande leverantörer inom områdena fordonsteknik, 
trädgårdsmaskiner och luftteknik. Familjeföretaget är nu inne på tredje generationen och styrs fortfarande efter grundarens 
filosofi, nämligen att alltid sträva efter kvalitet, innovationsanda och genomtänkta funktioner i kombination med tidsenlig design, 
komfort och tillförlitlighet.   

AL-KO Fordonsteknik och Dexter Axle har gått samman och bildat DexKo Global Inc. (USA), en av världens ledande tillverkare av 
axelaggregat, chassimoduler och tillbehör. DexKo Global Inc. Omsätter över 1 miljard US$. 

 

BPW BERGISCHE ACHSEN KG 

BPW Bergische Achsen KG är moderbolaget i BPW gruppen. Det familjeägda företaget har, med sina över 1600 anställda, utvecklat 
och framställt kompletta axelaggregatsystem för släpvagnar och trailers vid huvudkontoret i Wiehl sedan 1898. BPW’s teknologier 
innefattar axelsystem, bromstekniker, fjärding och lager. BPW’s axelaggregat används på miljontals fordon världen över. Ett stort 
utbud av tjänster hjälper fordonstillverkare och fordonsflottor att öka sin effektivitet i produktions och transportprocessen. BPW 
gruppen innefattar även Hestal, Ermax, HBN-Teknik och IDEM-Telematiksystem. 

www.bpw.de 

www.wethinktransport.de 

 

BPW Fahrzeugtechnik 

BPW Fahrzeugtechnik i Paderborn är en anrik tillverkare av chassiteknologi, framförallt inom släpvagnsområdet, i den privata och 
kommersiella sektorn. Företag har ca 200 anställda. 

www.bpw-fahrzeugtechnik.de 

 

Frågor hävisas till: 

ALOIS KOBER GMBH 

Ichenhauser Str. 14 

89359 Kötz 

   

AL-KO på nätet: 

 

Thomas Lützel  

Telefon: +49 8221 97-8239 

Fax:        +49 8221 97-9214 

Mobil:     +49 170 9252099 

Thomas.leutzel@al-ko.de 

www.al-ko.com 
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