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Kom naar Alfa Lavals nieuwe Net-zero launch event 
− We zijn terug met nieuwe producten en inzichten! 
 
Na een succesvolle eerste editie in februari 2022 is Alfa Laval terug met nieuwe 
inzichten over hoe we de verduurzaming in de energiemarkt kunnen versnellen. 
Het Alfa Laval Net-zero launch event zal zich toespitsen op hoe we enkele van 
de meest urgente problemen van vandaag willen aanpakken. Dit omvat alles van 
de interessante mogelijkheden die de toenemende digitalisering met zich 
meebrengt, tot de vele manieren waarop we onze gemeenschappelijke 
decarbonisatiedoelstellingen kunnen aanpakken.  
 
 
"We nodigen klanten van over de hele wereld uit om aan het event deel te nemen met 
als thema 'Innovatie die verduurzaming versnelt'. Onze inspirerende line-up van 
sprekers zal ons meenemen in hun vakgebied, en ons laten zien hoe we onze 
betrokkenheid bij energie-efficiëntie, schone energie en circulariteit tot leven kunnen 
brengen," zegt Thomas Møller, Executive Vice President van Alfa Laval's Energy 
Division.   
 
 
“Deze drie gebieden vormen de hoekstenen van Alfa Lavals verduurzamingsaanbod 
en ze vormen de kern van de wijze waarop we onze klanten kunnen ondersteunen om 
Net-zero te bereiken” vervolgt Møller. “Dit prikkelt onze verbeelding en stimuleert onze 
innovaties. Tegelijkertijd moeten we inzien dat het versnellen van de Net-zero transitie 
moet gebeuren door partnerschappen, waar complementaire expertise en kennis 
samenkomen om grensverleggend te kunnen werken.” 
 
Alfa Laval is pionier als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe technologieën die het 
rendement verhogen, kosten verlagen en verduurzaming bevorderen. Dit evenement 
is dan ook bedoeld om een aantal van deze belangrijke producten en technologieën 
samen te vatten die een antwoord kunnen bieden op de huidige uitdagingen en 
kansen van de industrie. Zo zijn oplossingen voor hergebruik van warmte en 
vloeistofkoeling op dit moment trending in de wereldwijde datacenterindustrie, waarin 
Alfa Laval voorop loopt met nieuwe producten die speciaal zijn ontwikkeld om 
datacenters energiezuiniger te maken. Een ander voorbeeld is Alfa Lavals inzet op 
connectiviteit, met belangrijke aandacht voor thermal scanning en Artificial Intelligence 
(AI).   
 
De experts in de studio zullen ook vertellen over de laatste ontwikkelingen die Alfa 
Laval te bieden heeft op het gebied van scheidingstechnologieën, filtersystemen, 
hybride luchtkoeling en langdurige energieopslag. Daarbij zullen veel interessante 
nieuwe producten worden gelanceerd, zoals de Alfa Laval Moatti 180-reeks, 
Packinox+, HYAC, en nog veel meer.  
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Dus als u mee wilt bouwen aan een betere toekomst, zorg dan dat u aanwezig bent op 
Alfa Laval's Net-zero launch event. 
 
Het evenement, waaraan u gratis kunt deelnemen, vindt online plaats op 15 
september 2022 om 14.00 uur. 
 
Voor meer informatie: 
 
Tomas Bäckefjord 
Vice President Marketing & Communications, Energy Division 
GSM: +46725554458 
tomas.backefjord@alfalaval.com 
 
 
Noot voor de redactie 
Dit is Alfa Laval 
 
Alfa Laval is actief op het gebied van Energie, Voeding, Water en Scheepvaart waar zij haar 
expertise, producten en service aanbiedt aan uiteenlopende industrieën in circa 100 landen. 
Het bedrijf streeft naar het optimaliseren van processen, het creëren van verantwoorde groei 
en vooruitgang - waarbij we altijd een stap verder gaan om onze klanten te ondersteunen bij 
het realiseren van hun zakelijke en duurzaamheidsdoelstellingen. 
 
Alfa Lavals innovatieve technologieën zijn gericht op het zuiveren, raffineren en hergebruiken 
van materialen, ter bevordering van een bewuster gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Ze 
dragen bij tot een verbeterde energie-efficiëntie en warmteterugwinning, een betere 
waterbehandeling en lagere emissies. Zodoende versnelt Alfa Laval niet alleen het succes 
voor zijn klanten, maar ook voor mensen en onze planeet. De wereld beter maken, iedere dag. 
Uiteindelijk gaat het om Advancing better™ 

Alfa Laval has 17,900 medewerkers. De jaaromzet in 2021 was SEK 40.9 miljard (circa EUR 4 
miljard). Het bedrijf is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm. 
 
www.alfalaval.com 
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