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Pressmeddelande, 28 Augusti, 2019 

Azelio gör framsteg i kommersialiseringen när första 

produkten lämnar produktionslinan  
 

Azelio genomför en lyckad produktionspremiär i fabriken i Uddevalla. Här monterar 

Azelio sin Stirlingmotor, som anpassats till bolagets lösning för energilagring med 

produktion av hållbar el dygnet runt. Det här är ett viktigt delmål i bolagets 

kommersialisering och ett första steg i verifieringsprojektet som ska stå färdigt i Marocko 

till slutet av 2019.  

 
I delar av Volvo Cars tidigare fabrik i Uddevalla har Azelio montering av sin Stirlingmotor. I 
takt med att bolaget har utvecklat sitt erbjudande till energilagring med produktion av 
hållbar el så har Azelios produktionsingenjörer jobbat hårt för att anpassa produktionen till 
de nya specifikationerna. Den lyckade produktionspremiären av Stirlingmotorn för bolagets 
lösning innebär stor framgång i kommersialisering och är ett första steg i Azelios 
verifieringsprojekt som installeras i Marocko under slutet av 2019. Azelio har monterat 
Stirlingmotorer i fabriken för tidigare produktlösningar, då utan energilager.  
 
Azelio erbjuder en banbrytande lösning för lagring av förnybar energi med produktion av 
hållbar el under dygnets alla timmar, helt utan utsläpp. Lösningen är skalbar från 0,1 MW till 
100 MW. Tack vare volymproduktion av komponenter med underleverantörer från bland 
annat bilindustrin, tillsammans med en hög verkningsgrad, är lösningen kostnadseffektiv 
redan från småskaliga installationer.    
 
”Det här är ett mycket viktigt steg i Azelios utveckling. Ett första steg i leveransen till det 
verifieringsprojekt som vi installerar i Marocko under slutet av året. Vi följer vår plan och 
bockar löpande av delmål. Volymproduktionen planeras att komma igång under mitten av 
2021 och med bolagets utveckling och denna lyckade produktionspremiär känner vi oss väl 
förberedda för det”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio  
 

 
För ytterligare information, kontakta: 
Jonas Eklind - VD 
Email: jonas.eklind@azelio.com  
Tel: 070-940 35 80 
 

 
Om Azelio 
Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring 
för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med 
andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el 
under 13h vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har drygt 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och 
produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och 
Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn 
och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget 
på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser. 
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Azelios Stirlingmotor. Motorn drivs av värme från det termiska energilagret för produktion 
av förnybar el under dygnets alla timmar, med hög effektivitet och helt utan utsläpp.  
 

 
Azelios termiska energilager med produktion av förnybar el dygnet runt, kan ladda lagret 
med solenergi eller med el från solceller och vind och därmed öka produktiviteten hos 
befintliga eller planerade installationer.    


