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Ydre Skåp erhåller prestigefylld
Ford-certifiering
Ydre Skåp AB erhåller en certifiering som Fords Qualified Vehicle Modifier
(QVM). Detta är en certifiering för att säkerställa att Ford transportbilar har
samma fina fabrikskvalitet även efter en konvertering till Ydreskåp med
bakgavellyft för Ford Transit, samt hela Y- kåpa sortimentet till pick-upen Ford
Ranger.
Ydre Skåp AB är ett varumärke inom företaget Nordic Vehicle Conversion AB.
Verksamheten startade 1999 i Österbymo, och är etablerat som en av de
marknadsledande tillverkarna av påbyggnationer för transportbilar i Norden.
Idag bedriver Ydre Skåp utveckling, tillverkning och försäljning av
specialbyggnationer för transportbilar, anpassade för gods-, livsmedel,- och
medicin transporter samt för hantverksbranschen. En produkt från Ydre Skåp
kännetecknas av hög kvalitet med fokusering på användarnytta och flexibilitet.
I Nordic Vehicle Conversion AB ingår även varumärket Euro-Lans med
specialfordon inom bl.a. ambulans, polis och värdetransport, samt U-Lift.
Huvudkontoret är beläget i Backaryd utanför Ronneby i Blekinge och har 125
anställda och omsätter ca 250 milj. SEK.
Ett stort och viktigt steg i utvecklingen för såväl Ydre Skåp som Ford Sverige är
QVM-certifieringen. Det har varit en lång process att nå slutmålet där Fords
ingenjörsteam (Special Vehicle Engineering SVE) i både Köln och Dunton/UK varit
ytterst ansvariga för certifieringsprocessen.
Hos Ford i Sverige är man glada och stolta:
- Det känns oerhört bra att Ydre Skåp som varit vår samarbetspartner länge
erhåller en kvalitetssäkrande certifiering för våra produkter inom
transportsektorn, säger Tobias Hägg, chef för transportbilar hos Ford Sverige
- Fords QVM certifiering är ett mycket bra betyg för Ydre Skåps produkter och
det stärker givetvis vårt goda samarbete med Ford Sverige och alla Ford
återförsäljare, men det är även ett kvitto på det utmärkta och noggranna
kvalitetsarbete och engagemang som alla medarbetare på företaget visar i vår
strävan efter att alltid leverera toppkvalitet till våra kunder, säger en glad
Kenneth Dietz, VD på Ydre Skåp.
För mer information och intervjuer, var vänlig kontakta
Erik Lindham, informationschef, elindham@ford.com eller 0733-33 43 09
Pressbilder fria för publicering finns tillgängliga: mynewsdesk.com/se/ford
Ford Motor Company är ett världsledande bilföretag med huvudkontor i Dearborn i Michigan.
Ford tillverkar och distribuerar motorfordon i sex världsdelar. Koncernen har cirka 199 000
anställda världen över och 65 fabriker.
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