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ABB investerar runt 30 miljoner dollar i ny 
transformatorkomponentfabrik i Polen 
Transformatorverksamheten utökas i Lodz för att tillgodose regional efterfrågan 

2012-07-11- ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, investerar runt 30 miljoner dollar i en ny 
fabrik i Polen som ska tillverka komponenter till kraft- och distributionstransformatorer. Den nya enheten 
ska byggas i anslutning till ABB:s befintliga transformatorfabrik i Lodz. 

Den 10 000 m2 stora fabriken ska vara färdigbyggd i mitten av 2013 och kommer att sysselsätta runt 
140 människor inklusive maskinoperatörer och personal inom logistik, inköp, kvalitets- och 
ingenjörsstöd. 

”Den nya fabriken kommer att tillhandahålla komponenter till våra transformatorenheter runt om i 
regionen”, säger Bernhard Jucker, chef för ABB:s division Power Products. ”Den här investeringen 
bekräftar ABB:s fortsatta satsning i Europa och vår starka ställning på den europeiska marknaden.”  

Den nya fabriken ska tillverka komponenter till ABB:s befintliga transformatorfabriker i Lodz. Dessa gör 
krafttransformatorer för upp till 300 megavoltampere (MVA) med spänningstal på upp till 500 kilovolt 
(Kv) samt oljefyllda distributionstransformatorer för effekter från 30 till 2 300 kilovoltampere (KvA). Båda 
fabrikerna betjänar den europeiska marknaden. Fabriken som gör krafttransformatorer levererar också 
till andra regioner. 

Därutöver har ABB en verksamhet i Lodz som tillhandahåller prefabricerade isolersatser och 
isolerelement till företagets krafttransformatorfabriker i Europa, vilket hjälper dessa att minska 
tillverkningstiden och kostnaderna. 

När den nya komponentfabriken är färdigbyggd nästa år kommer ABB att ha totalt runt 1 000 anställda i 
Lodz. Det blir ABB:s tredje investering i Polen under senare år efter de nybyggda fabrikerna för 
elmotorer respektive kraftelektronik, vilka också ligger nära Lodz. 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda 
och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 
100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare. 
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