News Release
Az Allison Transmission elkötelezett a növekedés és az
innováció mellett Indiana államban
A fő üzleti tevékenységek, az innováció és a járműteszt-központ tervezett növelésével
több mint 300 munkahelyet teremt a cég Indiana központjában
INDIANAPOLIS (2019. június 14.) –Eric J. Holcomb kormányzó, Indianapolis polgármestere Joe
Hogsett, Speedway Város képviselői, valamint az Allison Transmission – a közepes- és nagy
teherbírású, haszongépjárművekben alkalmazott automata sebességváltók legnagyobb
gyártójának képviselői pénteken (2019.06.14-én) közösen ünnepelték, hogy a vállalat
különböző kezdeményezéseknek köszönhetően olyan növekedést tervez, mely több mint 300 új
munkahelyet teremt 2020-ban. E növekedési terv részeként a cég a fenti alkalomból letette egy
új Innovációs Központ alapkövét Indianapolisban.
„Az Allison Transmission gyökerei Indiana államban több évtizeden át ívelnek, ezért nagyon
örülök annak, hogy a cég folyamatosan igazolja elkötelezettségét azzal, hogy itthon, államunk
szívében az innováció vezetője” – mondta Holcomb kormányzó. Az a beruházás, melyet ma
ünneplünk, nemcsak az Allison, de államunk és az itt élők felé is megalapozza a jövőbeni
növekedést. Biztos vagyok abban, hogy az Allison, mint Indiana high-tech sikerének egyik
globális résztvevője, továbbra is utat mutat és még több minőségi karrier-lehetőséget kínál a
jövő generációi számára.”
A következő években az Allison Trasmission több mint 400 millió dolláros beruházást eszközöl,
mely során egy új Jármű Környezeti Teszt (Vehicle Environmental Test =VET) létesítményt épít
Indianapolisban, létrehoz egy új Innonvációs Központot, és bővíti fő tevékenységi körét is. A
VET, amely várhatóan 2020-ban kezdi meg tevékenységét, két környezeti kamrát tartalmaz,
melyekben lehetővé válik extrém hőmérsékletek, tengerszint feletti magasságok, és útviszonyok
szimulálása. Ez lehetővé teszi, hogy teszteljenek különféle előírásoknak történő megfelelést,
fejlesszék a fedélzeti diagnosztikát, valamint a járművek teljesítményének növelését célzó
egyéb fejlesztéseket is.
Az Innovációs Központ, ami a tervek szerint 2021-re készül el, virtuális és fizikai rendszerek
egyedülálló szimulációjára lesz képes, valamint olyan fejlesztési és ellenőrzési funkciói lesznek,
melyek támogatják a vásárlókat, a partnereket és a beszállítói kapcsolatokat. Ezen belül
lehetővé válik az előírásoknak való megfelelés szimulációja, illetve szélesebb körű
együttműködés megvalósulása a jövendő technológiákat és termékeket érintő
kezdeményezések esetében. Az Allison egy több mint 8800 négyzetméteres létesítményt épít
fel és rendez be a jelenlegi, Indianapolis nyugati részén lévő központja szomszédságában (a
10-dik utca és a Cossel Road találkozásánál). Az új Innovációs Központ beruházással az
Allison elkötelezettségét bizonyítja az alternatív üzemanyagok és az elektromos járművek
fejlesztésének irányába.
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Az Innovációs Központ megerősíti termékmérnöki csoportjainkat és megfelelő helyszíne lesz a
technológiai és terméket érintő belső és külső együttműködéseknek, közös fejlesztéseknek is” –
mondta David Graziosi az Allison Transmission elnöke. „Az ebben a modern létesítményben
megszülető és szimulált koncepciók teszik lehetővé számunkra, hogy az új technológiákat és
termékeket még hatékonyabban és gyorsabban hozzuk be a piacra, amivel értéket közvetítünk
vásárlóink, partnereink és beszállítóink felé. Mindez csakis Indiana állam, Indianapolis város és
Speedway Város nagyszerű partnerségével tud megvalósulni.”
Az Allison Transmission világszerte 2900 főt alkalmaz, ebből hozzávetőleg 2600 főt Indianában.
A vállalat további 300 fő felvételét tervezi a VET-en, az Innovációs Központon és az egyéb
alaptevékenységeken belül. Azonnali hatállyal mérnöki, beszerzői, valamint marketing,
értékesítési és szerviz munkaköröket hirdetnek meg. Az érdeklődők online tudhatnak meg
többet és jelentkezhetnek.
„Az Allison Transmission az elmúlt több mint 100 év alatt világszerte az innováció, a fejlett
gyártási folyamatok és technológiák egyik úttörője volt” - mondta Indianapolis polgármestere
Joe Hogsett. „Ez a bővítés tovább erősíti az Allison Indianapolis városában betöltött eddigi – és
a további generációkra is gyakorolt – jelentőségét azáltal, hogy a jól fizető állásokba a legjobb
képességű embereket vonzza városunk nyugati részére.
Ezzel a beruházással az Allison célja, hogy kiterjessze pozícióját, mint a tehergépjárművek
hajtás technológiájának egyik legnagyobb innovátora, és képes legyen vásárlói részére a
különféle hajtási megoldások teljes palettáját kínálni. Amint a vállalat hajtási megoldásokra
vonatkozó stratégiája megvalósul, az Innovációs Központ a vállalat technológiájának és az
innováció terén elért vezető helyének bemutató helyszínévé alakul.
Az Allison Transmission közösségünk létfontosságú tagja volt megalapításunk óta, ezért is
izgalommal tölt el bennünket, hogy látjuk, ez a partnerség tovább gyarapodik” – mondta
Speedway Város kormányzója Jason DeLisle. „Az Innovációs Központ további tehetséges
munkatársakat, úttörő lehetőségeket és elismerést hoz majd Speedway Városa és az Allison
már most is gazdag történébe. Az Indiana Gazdasági Fejlesztési Vállalat 7 millió dollárt ajánlott
fel az Allison Transmission részére feltételes adókedvezmény formájában és mintegy 50 000
dollárt a vállalat Indiana államban megvalósítandó innováció jellegű bővítéseihez és
beruházásaihoz. Ezek az adókedvezmények teljesítmény alapúak, ami azt jelenti, hogy amíg
helybelieket alkalmaz, a vállalat nem jogosult egyéb ösztönző támogatások igénylésére.
Indianapolis városa és Speedway Város szintén támogatja a projektet.
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Az Allison Transmission
Az Allison Transmission (NYSE: ALSN) a közepes- és nagy teherbírású, haszongépjárművekben
alkalmazott automata sebességváltók legnagyobb gyártója. Az Allison váltókat többek között
hulladékgyűjtő-, építőipari-, tűzoltó-, és áruelosztó-járművekben, buszokban, lakóautókban, valamint a
védelmi és energia-szektorban alkalmazzák. Az 1915-ben alapított vállalat központja Indianapolisban
(Indiana állam, USA) működik, és hozzávetőleg 2900 dolgozója van világszerte. Az Allison több mint 80
ország piacán van jelen, regionális központjai működnek Hollandiában, Kínában és Brazíliában, gyárai
pedig az Amerikai Egyesült Államokban, Magyarországon és Indiában találhatók. Az Allison világszerte
hozzávetőleg 1400 független kereskedelmi és forgalmazó helyszínnel is rendelkezik. Bővebb információért
kérjük, látogasson el az allisontransmission.com weboldalra.
About IEDC Az Indiana Gazdasági Fejlesztési Vállalat Indiana állam gazdasági fejlesztési tevékenységére irányuló
erőfeszítéseket koordinálja, segíti a vállalkozások elindulását, növekedését és letelepedését az államban. A 15 tagú
elnökséget Eric J. Holcomb kormányzó vezeti. Az IEDC többféle kezdeményezést is menedzsel, beleértve
teljesítmény alapú adókedvezményeket, munkaerő képzési támogatásokat, innovációs és vállalkozási forrásokat, a
közösségi infrastruktúra támogatását, valamint tehetség támogató és megtartó kezdeményezéseket. További
információ az IEDC-rő: www.eidc.in.gov
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