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Alfa Laval konsoliderar tillverkningen  
av ångpannor i Asien 
Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och 
flödeshantering – har beslutat att konsolidera tillverkningen av 
ångpannor i Asien till en kostnadseffektiv enhet i Qingdao, Kina. 
Tillverkningen i Hai Phong, Vietnam, med 170 anställda kommer att 
slutföras under andra kvartalet 2013. 

Alfa Laval förvärvade Aalborg Industries i maj 2011 och förvärvet inkluderade två 
produktionsenheter för ångpannor i Asien; Qingdao, Kina och Hai Phong, Vietnam. 

"Tillverkningsenheten i Hai Phong har presterat bra. Men för att kunna behålla vår 
konkurrenskraft har vi emellertid beslutat att konsolidera tillverkning av ångpannor i 
Asien. Detta kommer att leda till en bättre kostnadsstruktur", säger Lars Renström, 
VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Valet av tidpunkt för förändringen har drivits av 
minskningen i efterfrågan på ångpannor.” 

Kostnaderna för att stänga tillverkningen i Vietnam har reserverats och inga 
ytterligare kostnader förväntas. 
 
 
Visste du att… i slutet på 2012 hade Alfa Laval 32 större produktionsenheter;  
15 i Europa, 9 i Asien, 6 i USA och 2 i Latinamerika? 
 
 
Om Alfa Laval  
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska 
lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och 
flödeshantering. 

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i 
kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera 
produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, 
stärkelse, socker och etanol.  
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Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, 
i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i 
kylsystem. 

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 
100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på 
Nasdaq OMX, hade 2012 en omsättning på cirka 29,8 miljarder kronor och 16 400 
anställda. 
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För mer information kontakta:  
Peter Torstensson  
Informationsdirektör  
Alfa Laval  
Tel: +46 46 36 72 31  
Mobil: +46 709 33 72 31 
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