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Classified by Alfa Laval as: Business 

Alfa Laval öppnar nästa generations fabriksanläggning i 
Italien, som ett led i sin Industry 4.0-strategi 

Alfa Laval har nyligen öppnat en helt ny produktionsanläggning i San Bonifacio, Italien 
för produktion av lödda värmeväxlare. Den nya fabriken är en avancerad anläggning 
som innefattar områden för både Forskning & Utveckling och utbildning av kunder. Den 
kommer att leverera värmeväxlare främst till kunder i Europa. 

Fabriken i Italien invigdes i slutet av september och är Alfa Lavals hittills mest moderna 
och hållbara anläggning, och förses med energi från solpaneler installerade på taket. 
Den har ett digitaliserat lagerhanteringssystem för material och färdiga produkter, en 
avancerad och automatiserad produktion, samt ett utbildningscenter och avdelning för 
forskning och utveckling av nya innovativa produkter för värmepumpar, luftkonditionering 
och kylning. 

"Den nya anläggningen är ett viktigt steg i vår strategi mot ’Industri 4.0’ och göra vår 
tillverkning både smartare och effektivare genom hela produktskedjan", säger Mikael 
Tydén chef för Operationsdivisionen." Med denna toppmoderna anläggning är vi väl 
rustade för att möta våra kunders behov, och tillsammans med dem driva och utveckla 
morgondagens produktsortiment.” 

 
Visste du… Industry 4.0 refererar till integrationen av smart digital teknik och tillverkning 
med fokus på automatisering, maskininlärning och utnyttjandet av realtidsdata för att 
lyfta tillverkningen till nästa nivå. 
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Classified by Alfa Laval as: Business 

Korta fakta: Alfa Laval San Bonifacio 

Total yta = 31 000 m2 

Produktion och logistik = 13 400 m2 

Kontor och laboratorium = 6 000 m2 

Certifieringar: ISO 9001, 14001, 45001 och 50001, 55001 PED, ASME och UL  

 

 

Kort om Alfa Laval  

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är 

inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande 

expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av 

kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull 

tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina 

affärs- som hållbarhetsmål. 

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material 

och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, 

effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till 

en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi 

gör världen bättre, varje dag.  

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder 

kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.  

www.alfalaval.com 

 

 

För mer information kontakta:  

Johan Lundin 

Ansvarig för Investerarrelationer 

Alfa Laval  

Tel: 046-36 65 10 

Mobil: 0730 46 30 90 

 

Eva Schiller 

PR-ansvarig 

Alfa Laval  

Tel: 046-36 71 01  

Mobil: 0709 38 71 01  

 

 

 

http://www.alfalaval.com/

