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News Release 

Az Allison Transmission tulajdonába került  

a Walker Die Casting 

 

A Walker hosszú évek óta az Allison-termékek szempontjából kritikus, alumíniumból készülő 

sebességváltó-öntvények beszállítója  

INDIANAPOLIS, 2019. szeptember 9. – Az Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE: ALSN), 

a közepes és nagy teherbírású haszongépjárművekben alkalmazott automata sebességváltók 

legnagyobb gyártója a mai napon bejelentette, hogy tulajdonába került a Walker Die Casting 

(Walker Öntészeti Vállalat) vagyona és egyes kötelezettségei. A cég székhelye a Tennessee 

állambeli Lewisburgban található, a C&R Tool and Engineering (C&R Szerszám és Műszaki 

Szolgáltatások) pedig az Alabama állambeli Muscle Shoals-ban.  

„Örömmel jelentjük be a Walker Die Casting és a C&R Tool and Engineering megvásárlását” 

mondta az Allison Transmission Elnöke David S. Graziosi. „A Walker termékei a közúti 

forgalomba kerülő sebességváltóink gyártása és minősége szempontjából kritikus alkotóelemek. 

Terveink szerint tovább építjük ezt az üzleti tevékenységet, a Robert Walker által 1958-ban 

megalapozott hagyatékot.”  

A Walker alumínium öntvényeket gyárt és 20 éve az Allison beszállítója. A Walker család vevőt 

keresett a cégre, és lehetővé tette az Allison számára, hogy megvásárolja annak a vállalatnak a 

tárgyi eszközeit, mely alapvető komponenseket szállít a legfontosabb közúti sebességváltókhoz. 

Az Allison elkötelezett abban, hogy továbbvigye a vállalat mintegy 60 éves örökségét. A C&R 

Tool és Engineering a Walkernél és más vállalatoknál is használt fém megmunkáló eszközök 

legnagyobb beszállítója.  

A Walker Die Casting és a C&R Tool és Engineering további működését az Allison Transmission 

gyárakéval megegyezően irányítják és továbbra is a meglévő helyszíneken folytatják. A Walker 

Die Casting a második legnagyobb munkáltató Lewisburgban, többszáz főt foglalkoztat.  

“Bár mindig nehéz egy olyan vállalatot továbbadni, amit az ember maga épített, de büszkék 

vagyunk rá, hogy az Allison Transmissionnél jó kezekben marad” - mondta John Walker, a Walker 

Die Casting elnöke, az alapító fia. 

Az Allison hozzávetőleg 103 millió dollárt fizetett a Walker Die Casting és C&R Tool and 

Engineering vagyonáért. Az Allison nem számít arra, hogy a vásárlásnak anyagi kihatása lesz az 

idei pénzügyi év nyereségére.  
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A Walker Die Casting 
Walker Die Casting, Inc. (“Walker”) egy profit-orientált vállalat Tennessee államban, amely kiváló 
minőségű alumínium öntvényeket gyártott 1958 óta. A Walker székhelye Lewisburgban, Tennessee 
államban található. A lewisburgi létesítmény különféle autóipari alkatrészekhez, haszongépjármű- és 
motor alkatrészekhez gyárt öntvényeket, vásárlói az Egyesült Államokban és több más országban is 
megtalálhatók. 

A C&R Tool and Engineering 
A C&R Tool and Engineering, Inc. öntvény-sajtoló és egyéb szerszámokat gyárt a legmodernebb 
technológia és folyamatok alkalmazásával. A céget 1956-ban alapították, a székhelye Muscle Shoalsban, 
Alabama államban található.     

 

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. 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.  
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