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Alliance Tire Group bouwt nieuwe fabriek in India
16.09.2020 | Amsterdam
Yokohama Rubber Co., Ltd. heeft de uitbreiding bekendgemaakt van de productiecapaciteit
van Alliance Tire Group (ATG); een bedrijf van de Yokohama Rubber Group, gespecialiseerd is
in de productie en verkoop van banden voor off-highway gebruik. Daarvoor bouwt het een
nieuwe fabriek in de Special Projects Zone van het bedrijventerrein Atchutapuram in
Visakhapatnam, Andhra Pradesh in India. Met de nieuwe fabriek, goed voor een dagelijkse
productiecapaciteit van 55 ton (rubbergewicht), is een investering van 165 miljoen dollar
gemoeid. De bouw zal in het derde kwartaal van 2020 van start gaan, waarna de fabriek in het
eerste kwartaal van 2023 in bedrijf wordt genomen.
Alliance Tire Group heeft momenteel twee bandenfabrieken in India - de fabriek in Dahej in de
staat Gujarat en de fabriek in Tirunelveli in Tamil Nadu. De fabrieken produceren de drie
belangrijkste off-highway banden van ATG – de merken ALLIANCE, GALAXY en PRIMEX – die
worden gebruikt op landbouw-, bouw-, industriële en bosbouwmachines. Gezien de wereldwijd
toenemende vraag, startte Yokohama Rubber in februari 2018 een project om de capaciteit
van de bestaande lijnen in de ATG-fabriek in Dahej uit te breiden. Na voltooiing van het
project nam de capaciteit met een factor 1,6 toe. Omdat de vraag naar de off-highway banden
van ATG naar verwachting zal blijven toenemen, is nu besloten om een compleet nieuwe
fabriek te bouwen.
Het bedrijventerrein van Atchutapuram bevindt zich in de staat Andhra Pradesh in het oosten
van India. Door de korte afstand tot de haven van Visakhapatnam is dit ook een gunstige
locatie voor de export van de banden. De nieuwe fabriek beslaat een oppervlak van circa
320.000 m2, waardoor er voor eventuele toekomstige uitbreidingen ruim voldoende plek is.
“Het managementplan van Yokohama – het Grand Design 2020 (GD2020) – omvat een
commerciële bandenstrategie waarin off-highway banden als groeimotor worden gezien. Nu de
vraag naar onze producten wereldwijd toeneemt, komt dit besluit op een heel gunstig moment”
aldus Nitin Mantri, Director, ATG.
Met de nieuwe fabriek in India breidt het wereldwijde productienetwerk voor off-highway
banden van de Yokohama Group zich uit naar acht fabrieken in vier landen, waaronder drie in
India, een in Israel, een in Vietnam, en drie in Japan. De wereldwijde dagelijkse
productiecapaciteit stijgt daarmee tot 480 ton (rubbergewicht). De Group zal in de toekomst
zijn internationale concurrentievermogen op het gebied van off-highway banden verder
versterken.
Gegevens van de nieuwe fabriek:
Bedrijfsnaam: ATC Tires AP Pvt. Ltd.
Activiteiten: Productie en verkoop van off-highway banden
Producten: Banden van de merken ALLIANCE, GALAXY en PRIMEX
Oppervlak: Circa 320.000 m2
Dagelijkse productiecapaciteit: 55 ton (rubbergewicht)
Locatie: Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India
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Over Alliance Tire Group
Alliance Tire Group maakt deel uit van de Yokohama Group. Met meer dan 60 jaar
ervaring, is de Alliance Tire Group, gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen,
vervaardigen en marketen van banden voor gebruik in de landbouw, bosbouw,
bouw, industrie en voor grondverzet onder de merken Alliance, Galaxy en Primex.
ATG bedient klanten in 120 landen, verspreid over 6 continenten en biedt een
volledig gamma producten, van banden op instapniveau, tot een breed aanbod aan
producten van superieure producten met hoge toegevoegde waarde. Alle ATGbanden worden ontworpen, ontwikkeld en getest in geavanceerde R&D-centra over
de hele wereld.
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