
 

Pressmeddelande 
ABB bygger ut tillverkningen av 
kraftprodukter i Indien för 50 miljoner dollar 
 
Investering i lokal tillverkning av gasisolerade ställverk (GIS) och distributionstransformatorer 

2012-04-16 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, ska investera runt 50 miljoner dollar 
för att bygga nya fabriker i Indien för tillverkning av högspänningsprodukter och transformatorer. 
Investeringen är en del av ABB:s strategi att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som 
tillgodoser indiska kunders behov. 

”Beslutet stödjer vår strategi att etablera lokala tillverkningsenheter närmare marknaden”, säger 
Bernhard Jucker, chef för ABB:s division Power Products. ”Genom att ytterligare expandera vår 
tillverkningskapacitet i Indien kan vi bredda erbjudandet till våra kunder och leverera snabba och 
kostnadseffektiva lösningar som tillgodoser lokala behov.”   

Fabrikerna ska byggas i delstaten Gujarat i västra Indien och kommer att producera gasisolerade 
ställverk för högspänning (GIS) och PASS hybridställverk (plug and switch system) samt torra 
transformatorer och oljefyllda distributionstransformatorer. Fabrikerna planeras att tas i drift i slutet av 
2012. 

ABB är en av pionjärerna inom GIS-teknik och företagets senaste GIS-sortiment erbjuder 
utrymmesbesparingar på upp till 90 procent jämfört med konventionella luftisolerade ställverk. Den låga 
vikten och robusta konstruktionen gör att utrustningen kan användas även i hårt utsatta miljöer, 
samtidigt som den ökar kraftsystemets tillförlitlighet, förbättrar effektiviteten samt minskar behovet av 
underhåll. 

ABB:s ställverk PASS är en hybridlösning enligt principen ”plug and switch”, som kombinerar luft- och 
gasisoleringsteknik. Den har funktioner som ett komplett ställverksfack i en enda modul och kan 
installeras på bara några timmar. Jämfört med konventionell teknik kräver ABB:s fabriksmonterade 
lösning 60 procent mindre yta och kan enkelt integreras i befintliga transformatorstationer, vilket 
möjliggör utökning av antalet fack med minimal stilleståndstid. 

Den nya transformatorfabriken ska tillverka torrisolerade och oljeisolerade distributionstransformatorer. 
Syftet är att bredda ABB:s nuvarande erbjudande till den indiska marknaden och utöka 
produktsortimentet med lösningar upp till 10 MVA och 33 kilovolt.  
 
ABB har global expertis inom konstruktion och tillverkning av transformatorer som är extra 
utrymmessnåla samt motståndskraftiga i särskilt utsatta driftsmiljöer. Torra transformatorer bidrar till att 
minska miljöpåverkan och kan med fördel användas under miljömässigt utmanande förhållanden. 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda 
och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 
100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare. 
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