
Effektiv produktion av reflektorplåt får
1,1 MSEK i investeringsstöd
Absolicon har utvecklat solfångaren Absolicon T160 för industriell solvärme och
fjärrvärme. Absolicon utvecklar även en rad unika och patentsökta material som ger
solfångaren dess marknadsledande prestanda. Den 4 mars beviljade Region
Västernorrland ett företagsstöd om 1 135 701 kronor till produktionsutrustning för den
unika reflektorplåt som reflekterar ljuset inne i solfångaren.

Absolicons FoU-avdelning har forskat fram en rad unika, patenterade material och
komponenter som ligger till grund för solfångarnas marknadsledande prestanda och
rekordhöga* optiska verkningsgrad.

Absolicon har nu beviljats 1 135 701 kronor i regionalt företagsstöd av Region Västernorrland
för en maskin som sammanfogar reflektor och stålplåt till det reflektorplåtsmaterial som är
råvaran till Absolicons solfångare. Tidigare har produktionen skett hos underleverantörer men i
och med investeringen i en egen maskin optimeras kostnaden för materialet, och i
förlängningen priset på solfångarna vilket skapar en konkurrenskraftigare affär för Absolicons
produktionslinepartners. Det medför också en utökad kvalitetskontroll av reflektorplåten som
säljs till Absolicons partners.

- Lamineringsmaskinen gör det möjligt att leverera rullar med reflektorplåt till produktionslinor
runt om i världen. Vi förväntar oss att kunna starta produktionen inom 6 månader, säger Mikael
Huhmarkangas, ansvarig för projektet på Absolicon.

En solfångare var sjätte minut

Absolicons affärsidé bygger på att sälja produktionslinor till partners över hela världen för
produktion av bolagets marknadsledande teknik för koncentrerad solvärme till industri och
fjärrvärme. Lokal produktion minimerar transporter och optimerar logistiken kring leverans av
solfångaren. I affärsidén ingår även försäljning av prisvärda insatsvaror och komponenter som
höjer verkningsgraden till företagets produktionslinekunder.

Absolicon har idag 18 ramavtal med företag över hela världen för etablering av Absolicons
produktionslina och produktion av solfångare för industrier och fjärrvärme.

* I tester vid Swiss Institut für Solartechnik (SPF) i Rapperswil har Absolicons solfångare T160 uppnått en optisk
verkningsgrad på 76,4%. Det högsta talet som någonsin uppnåtts för ett litet paraboliskt tråg.
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Absolicon Solar Collector AB (publ) bildades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsföretag inom solteknik.
Idag är Absolicon ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon
är specialiserat på att tillhandahålla verktyg för övergången från fossila bränslen till förnybar energi genom att
tillhandahålla en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av solvärmeresurser samt kompletta
robotproduktionslinjer för solfångarna. www.absolicon.com

http://www.absolicon.com/

