
Pressmeddelande 

ABB bygger ut sin tillverkning i Tjeckien  
ABB bygger ut sin tillverkningskapacitet i Brno och Trutnov för 50 miljoner dollar 

2015-04-22 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att företaget inviger nya 
fabriksanläggningar i Tjeckien för bland annat tillverkning av luftisolerade mellanspänningsställverk, 
mättransformatorer och system för ställverksautomation. 

Nya tillverkningsenheter för luftisolerade mellanspänningsställverk och mättransformatorer lokaliseras vid ABB:s 
fabrik i Brno, landets näst största stad. En ny fabrik för ställverksautomation ska också uppföras med placering 
nära ABB:s befintliga fabrik i staden Trutnov, nordöst om huvudstaden Prag.  

I Brno har ABB:s mellanspänningsverksamhet tillverkning av luftisolerade ställverk, mättransformatorer och 
sensorer samt en serviceenhet och ett forsknings- och utvecklingscenter. Den nya anläggningen kommer att bli 
en av de största och mest avancerade i sitt slag i världen med specialautomatiserade tillverkningslinjer. 
Utbyggnaden stödjer ABB:s plan för global tillverkning enligt strategin Next Level i syfte att accelerera hållbart 
värdeskapande. 

Anläggningen kommer att uppta en yta av runt 13 000 m2 och öka tillverkningskapaciteten för ställverk med 25 
procent. Ett av de högteknologiska inslagen blir den hel- och halvautomatiserade gjutningen av 
mättransformatorer med hjälp av ABB:s avancerade robotar. 

Vid samma anläggning i Brno invigde ABB så sent som 2014 en ny tillverkningsenhet på 12 500 m2 för 
högspänningskomponenter som en del av företagets tillverkning av gasisolerade ställverk (GIS), inklusive 
konstruktions-, monterings- och provningsanläggningar. 

”Brno är ett viktigt regionalt och globalt center för ABB, och denna senaste utbyggnad inom 
mellanspänningsprodukter följer på vår investering förra året inom högspänningsprodukter”, säger Bernhard 
Jucker, global chef för ABB:s division Power Products. ”Den här utbyggnaden snabbar upp 
produktlevereranserna till våra kunder och säkerställer samtidigt högsta standard för teknik och kvalitet.” 

Trutnov är ABB:s största europeiska center för konstruktion av styr- och automationssystem för ställverk och 
erbjuder också service inom ingenjörs- och projektledningstjänster samt support. Efter mer än två decennier av 
verksamhet inne i staden flyttar ABB nu sin verksamhet till industriområdet Krkonošská, där en 8 500 m2 stor 
anläggning ska öppnas, inklusive tillverkning, teknikutveckling och provningsanläggning. 

”Den nya anläggningen bidrar till en betydligt större tillverkningskapacitet i Trutnov och stöder tillväxten av vår 
nätautomationsverksamhet”, säger Claudio Facchin, chef och globalt ansvarig för ABB:s division Power 
Systems. ”Vi stärker samtidigt vår ingenjörskapacitet på plats, som utöver ordinarie ingenjörstjänster också 
utvecklar applikationer relaterade till smarta elnät och cyber-säkerhet för att möta utmaningar och tillvarata 
möjligheter till följd av utvecklingen av elnäten.” 

ABB har mer än två årtionden av etablerad verksamhet i Tjeckien. Företaget sysselsätter för närvarande mer än 
3 400 medarbetare på åtta olika orter i landet, med en stark tillverkningsbas av sju fabriker i Prag, Brno, 
Ostrava, Trutnov, Jablonec och Nisou samt fyra forsknings- och utvecklingscenter och två ingenjörscenter. 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och 
minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag 
verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare. 
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