
 

 
 

Lehdistötiedote 
 
Tukholma, 20.1.2017 
 

Ovako investoi lämpökäsittelykapasiteettiin  
 
Ovako on päättänyt investoida Smedjebackenin terästehtaan tuotantokapasiteetin 
laajentamiseen osana tehtaan toiminnan laajentamiseen tähtäävää laajempaa 
strategiaa. Investoinnin kohteena on uuni, joka yhdessä äskettäin asennetun 
lämpökäsittelykapasiteetin kanssa mahdollistaa yhtenäisen, tehokkaan ja joustavan 
lämpökäsiteltyjen terästen tuotannon Smedjebackenissa.  
 
Smedjebackenissa nyt toteutettavat investoinnit lyhentävät tuotannon läpimenoaikaa ja 

lämpökäsiteltyjen terästen toimitusaikaa Ovakon asiakkaille viikoista muutamaan päivään 

samalla kun konsernin sisäiset materiaalikuljetukset vähenevät merkittävästi. 

Smedjebackenin tehtaalla on jo materiaalilaboratorio ja muita teknisiä toimintoja, jotka 

auttavat varmistamaan korkean laatutason. 

 

– Investointi tuotantokapasiteetin ja lämpökäsittelyn laajentamiseen Smedjebackenin 

tehtaalla merkitsee, että voimme tarjota asiakkaillemme joustavamman lämpökäsiteltyjen 

terästen tuotantoprosessin Ruotsissa ja myös muilla markkinoilla, sanoo liiketoiminta-alueen 

johtaja ja Ovako Smedjebackenin toimitusjohtaja Rickard Qvarfort. Ilmastonmuutos 

edellyttää isoja muutoksia. Ovako on yksi maailman energiatehokkaimmista lujien teräksien 

valmistajista, ja lisäämällä kapasiteettiamme voimme auttaa yhä useampia asiakkaita 

tekemään ympäristön kannalta fiksumpia valintoja ja siten pienentämään arvoketjujensa 

aiheuttamaa ympäristökuormitusta. 

 

Kapasiteetin laajennus avaa Ovakon tuotannossa suunniteltujen huoltoseisokkien 

yhteydessä esiintyviä pullonkauloja ja helpottaa tuotannonsuunnittelua vuositasolla. 

 

Samoin kuin Smedjebackeniin vuoden 2016 toisella ja kolmannella neljänneksellä asennettu 

uuni, myös tämä uusi uuni tulee Ovakon Forsbackan tehtaalta. Projektointi on jo käynnissä, 

ja uuni on määrä ottaa käyttöön huhtikuussa 2017. 



 

- - - 
 
Tietoa Ovakosta 
Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa 
toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista 
kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa 
kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.  
 
Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita 
komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-
Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2015 Ovakon liikevaihto oli 834 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden 
lopussa 2 905. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteestawww.ovako.com. 
 
 
Lisätietoja: 
Lehdistö- ja mediakontaktit 
Oskar Bosson, Head of Group Communications 
Puhelin: +46 704 10 71 80 
Sähköposti: oskar.bosson@ovako.com  
 
Sijoittajasuhteet 
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control 
Puhelin: +46 (0)8622 1323 
Sähköposti: nicholas.kallsater@ovako.com 
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