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Alfa Laval tar energieffektivitetsorder
värd 100 miljoner kronor
Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och
flödeshantering – har tagit en order för leverans av kompakta
värmeväxlare till en raffinaderi- och petrokemianläggning i Kina.
Ordern, som har ett värde av cirka 100 miljoner kronor, är bokad inom
affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen och
leverans beräknas ske under 2020.

Ordern omfattar Alfa Lavals kompakta värmeväxlare, vilka kommer att användas för
att återvinna och återanvända värme i raffinaderiet, vilket producerar både drivmedel
och råmaterial till petrokemisk produktion.
”Våra kompakta värmeväxlare är väl anpassade för krävande processer inom
raffinaderi och petrokemisk industri. De är pålitliga och effektiva och bidrar till stora
energibesparingar, vilket påverkar kundernas lönsamhet. Genom att spara energi
minskas också koldioxidutsläppen vilket är bra för samhället i stort”, säger Susanne
Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen.

Visste du att… Alfa Lavals värmeväxlare är upp till 50 procent mer effektiva än
traditionell teknologi baserad på tubvärmeväxlare?

Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska
lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och
flödeshantering.
Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i
kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera
produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel,
stärkelse, socker och etanol.
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Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och
gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och
avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.
Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100
länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq
OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200
anställda.
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