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Alimak Group får order på 48 MSEK för BMU-system till Kina  
 
Qingdao CONSON Development Group har tecknat en order med Alimak Groups CoxGomyl för ett 
komplext BMU-baserat underhållsystem till Haitian Center, som kommer att vara den högsta 
byggnaden i Qingdao, Kina. 
 
Projektet omfattar design, tillverkning, installation, tester och driftsättning av sju uppsättningar 
BMUs med ett ordervärde på cirka 48 MSEK. Detta är det första projektet CoxGomyl har tilldelats 
från Qingdao CONSON. 
 
Haitian Center kommer att bestå av tre torn, det högsta 369 meter, och inkluderar två femstjärniga 
hotell, köpcenter, museum och lägenheter samt ett stort kongresscenter. 
 
Projektet påbörjas omedelbart och förväntas vara klart runt slutet av 2019. 
 
CoxGomyls omfattande erfarenhet av BMU-installationer på byggnader över 300 meter i Kina var en 
viktig merit i anbudsprocessen. 
 
"Vi är mycket stolta över att leverera systemen till Haitian Center. Alimak Group har installerat BMU-
system på 11 av de 12 högsta byggnaderna i världen och denna order är ett ytterligare erkännande 
av våra ledande underhållslösningar som är skräddarsydda för att skapa tillförlitlig, och effektiv 
tillgång till komplexa byggnadsstrukturer", säger Tormod Gunleiksrud, VD Alimak Group. 
 
 
För mer information, kontakta: 
Tormod Gunleiksrud, vd, +46 8 402 14 40 

Mathilda Eriksson, IR Manager, +46 8 402 14 41 

Om Alimak Group 
Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. 
Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för 
kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under 
varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 67 000 hissar, plattformar, servicehissar och 
BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 
produktionsanläggningar i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com 
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