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Artykuł prasowy 

 
 

Alfa Laval nabyła unikalną technologię w celu 
wzmocnienia swojej pozycji w produkcji piwa. 
 
Alfa Laval - światowy lider w dziedzinie transferu ciepła, separacji i transportu płynów - 
przejęła Sandymount, amerykańską firmę zajmującą się technologią produkcji napojów 
z unikalną i opatentowaną technologią membranową do koncentracji piwa. Technologia 
ta, w połączeniu z szeroką gamą produktów Alfa Laval, otworzy przed firmą interesujące 
możliwości biznesowe i umożliwi bardziej zrównoważony łańcuch dostaw piwa. Datą 
podpisania  był 31 grudnia.  
 
Opatentowana przez Sandymount technologia membranowa Revos™, w połączeniu z szeroką 
gamą produktów Alfa Laval do produkcji piwa, umożliwi producentom piwa dostarczanie 
wysokiej jakości piwa w postaci skoncentrowanej. Rozwiązanie to rozwiązuje problem 
nieefektywności transportu w dostawie piwa, gdzie piwo pozostaje jednym z niewielu produktów 
z zawartością wody rozprowadzanych jako "głównie woda" od producenta do konsumenta.  
 
"Ta nowa technologia jest cennym uzupełnieniem portfela rozwiązań piwowarskich Alfa Laval, 
które umożliwią nam dostarczanie procesów dla wysokiej jakości skoncentrowanego piwa" - 
mówi Nish Patel, Prezes Zarządu Dywizji Food & Water. "Innowacyjne i sprawdzone 
rozwiązania tego typu usprawnią łańcuchy dostaw naszych klientów, a tym samym będą miały 
pozytywny wpływ zarówno na ich wyniki finansowe, jak i na środowisko".  
 
Ronan McGovern, założyciel Sandymount, komentuje: "Technologia Revos została 
zweryfikowana i zatwierdzona przez główne browary i jestem podekscytowany, że stanie się 
częścią Alfa Laval i wykorzysta doświadczenie organizacji oraz globalny wpływ na dostarczanie 
rozwiązań".     
 
Nowo nabyta firma, wraz z jej założycielem i pracownikami, zostanie włączona do jednostki 
biznesowej Food Systems w dziale Food & Water. 
 
Czy wiesz, że... według Global Beer Market Report 2020, rynek piwa ma osiągnąć 
około 710 miliardów USD (w cenach detalicznych), a tym samym wzrosnąć o 3,7 
procent rocznie w latach 2020-2025?  
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Od redakcji 

O Alfa Laval  

Alfa Laval działa w trzech segmentach sprzedażowych: energetycznym, morskim i spożywczym 

i wodnym, oferując swoje doświadczenie, produkty oraz usługi dla wielu gałęzi przemysłu w ok. 

100 krajach. Jesteśmy ponadto zaangażowani w optymalizację procesów, tworzenie 

odpowiedzialnego rozwoju i stymulowanie postępu, będąc zawsze o krok do przodu w procesie 

wspierania klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i zrównoważonego rozwoju. 

Innowacyjne technologie Alfa Laval są przeznaczone do oczyszczania, rafinacji i powtórnego 

wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów 

naturalnych. Przekłada się to na poprawę efektywności energetycznej i odzysku ciepła, 

sprawniejsze uzdatnianie wody i redukcję emisji zanieczyszczeń. Dzięki temu przyśpieszamy 

sukces nie tylko naszych klientów, lecz również sukces ludzi i samej planety. Postępując 

zgodnie z naszym sloganem Advancing betterTM, sprawiamy, że świat staje się lepszy każdego 

dnia.  

Alfa Laval zatrudnia 17,5 tys. pracowników. Roczna sprzedaż w 2019 roku wyniosła SEK 46,5 

mld (ok. EUR 4,4 mld). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq OMX. 
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