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PRESS RELEASE 

 

Göteborg, 19e maj, 2016 

 

FlexLink prisas for utomordentligt god design, vid Red Dot Award 
2016! 

Den rostfria lamelltransportören WLX belönades med ett hedersomnämnande 
vid Red Dot Award: Product Design 2016. Fler än 5200 produkter och 
innovationer från 57 länder deltog i tävlan. 

Red Dot Awards-juryn som består av 41 experter från hela världen  – frilansande 
designers, professorer och journalister inom design – ställer hårda krav på 
utvärderingen och att den görs enligt objektiva kriterier. I konkurrens med fler än 5200 
produkter, stack FlexLinks rostfria lamelltransportör WLX ut genom sin goda, 
funktionella design.  

Lamelltransportören WLX, riktar sig till användningsområden inom stora delar av 
lismedelsproduktion. Operatörer uppskattar den goda personsäkerheten, den låga 
ljudnivån och hur enkel den är att hantera, i synnerhet vid den regelbunden rengöring. 
Den inbyggda funktionen som lyfter kedjan gör det enkelt att få god tillgång och 
överblick av transportörens inre.   

Produktionstekniker värderar konstruktionen som är uppbyggd i moduler och den 
mångsidiga designen, medan produktionschefer värdesätter en den höga 
tillgängligheten och effektiviteten, och en låg livscykelkostnad.  

Tommy Karlsson, ansvarig för Product management inom FlexLink kommenterar 
utmärkelsen så här: “Feedbacken från våra kunder, som är ledande tillverkare inom 
livsmedel, är mycket positiv och naturligtvis utifrån deras behov som varumärkesägare 
eller kontraktstillverkare. Vi är tacksamma och stolta över utmärkelsen från Red Dot 
Award och deras erkännande av vårt designarbete. ”  
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Klas Ålander 

Communications, FlexLink AB 
031-3372499 
klas.alander@flexlink.com 

 

FlexLink är en global expert inom fabriksautomation. I nära samarbete med våra kunder 
levererar vi innovativa, automatiserade lösningar för att producera smartare, säkrare, med 
kortare genomloppstider och till lägre totalkostnad.  

Med huvudkontor i Göteborg har FlexLink lokala enheter i 30 länder och partners i fler än 60.  
Under 2015 var antalet anställda 840 och omsättningen 1 872 Mkr.  

FlexLink ingår i Coesia, en innovationsdriven koncern som består av 14 företag specialiserade 
inom tillverkning och utveckling av förpackningsmaskiner samt tillhörande produkter och 
tjänster. Under 2014 omsatte Coesia 1 429 M€ och hade 6 165 medarbetare. 
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