
Alfa Laval Nor-Shipping 2017 -messuilla: herkän meriluonnon
ratkaisuja varustamoille
Alfa Laval on mukana Oslossa 30.5.-2.6. järjestettävillä Nor-Shipping-messuilla, joka on Pohjois-Euroopan johtava
laivanrakennusalan messutapahtuma. Yritys esittelee osastollaan laivojen pakokaasujen puhdistus- ja painolastiveden
käsittelyratkaisuja.

Alfa Lavalin jo vuosisadan ajan meriteollisuudelle suunnitellut ratkaisut vastaavat alan muuttuvan lainsäädännön vaatimuksiin, missä keskiössä ovat etenkin
ympäristöystävällisemmät polttoaineet sekä herkän meriluonnon huomiointi varustamotoiminnassa.

Merkittävin messuilla nähtävä teknologia on Alfa Laval PureSOx-rikkipesuriratkaisu. Ratkaisun avulla varustamo pystyy alittamaan kaikki maailmanlaajuiset
rikkipitoisuusrajoitukset. Toinen vaikeissa meriolosuhteissa koeteltu ratkaisu on Alfa Laval PureBallast. Se on ainutlaatuinen, kemikaalivapaa
painolastiveden käsittelyjärjestelmä. Alfa Laval PureBallasta on sekä Yhdysvaltain rannikkovartioston että IMOn (International Maritime Organization)
tyyppihyväksymä ratkaisu.

Nor-Shippingissä voi tutustua myös Alfa Laval DuroShel- ja Alfa Laval printed circuit -lämmönsiirtimiin sekä Alfa Laval Smit -inerttikaasujärjestelmiin.

Alfa Laval tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja perinteisille polttoaineille. Sellaisia ovat esimerkiksi Alfa Laval 290 -suodatinsarja, Alfa Laval FlowSync -syötön
optimointijärjestelmä ja Vertical Driving -laite (VDD) separaattoreille. Osastolla esittelemme myös huoltopalvelut Alfa Laval Aalborg -kattilajärjestelmille sekä
täysikokoisen Alfa Laval Aalborg OL -kattilajärjestelmän.

Virtuaalikierros Google-laseilla

Alfa Lavalin osastolla vierailijat voivat tehdä virtuaalikierroksen hiljattain laajennettuun Alfa Lavalin testi- ja koulutuskeskukseen Google-lasien avulla.

Löydät meidät hallista E osastolta 02-21.

Lisätietoja: www.alfalaval.com/nor-shipping-2017 
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Alfa Laval

Alfa Laval kuuluu maailman johtaviin yrityksiin lämpö-, erotus- ja virtaustekniikassa. Alfa Lavalin asiakkaiden prosesseja tehostavia laitteita, järjestelmiä ja
palveluja käytetään tuotteiden lämmittämiseen, jäähdyttämiseen, erottamiseen ja kuljettamiseen. 

Asiakkaat edustavat valmistavaa teollisuutta ja toimivat mm. elintarvikkeiden ja juomien, kemikaalien, lääkkeiden, tärkkelyksen, sokerin ja etanolin aloilla.
Alfa Lavalin ratkaisuja käytetään myös mm. voimalaitoksissa sekä telakka- ja konepajateollisuudessa, kaivosteollisuudessa, lietteen ja jätevesien
käsittelyssä, ilmastointiratkaisuissa sekä jäähdytysjärjestelmissä. 

Alfa Lavalilla on toimintaa eri puolilla maailmaa lähes 100 maassa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 3,8 miljardia euroa ja henkilöstöä yhtiössä
työskentelee noin 17 000. Alfa Lavalin osake noteerataan OMX:ssä pohjoismaiden suurten yritysten ryhmässä (OMX Nordic Large Cap).
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