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Höganäs AB förvärvar högteknologiska verktygsmakaren  
Alvier PM-Technology 

Höganäs förvärvar 100 procent av schweiziska verktygsmakaren Alvier PM-
Technology. Alvier utvecklar och tillverkar högkvalitativa, innovativa och komplexa 
verktygslösning för pulvermetallurgi.  

– Med det här förvärvet vill Höganäs säkra Alviers fortsatta utveckling som en 
framgångsrik verktygstillverkare. De ska erbjuda support i världsklass till både PM- 
och industrikunder och ta fram nya innovationer inom såväl mekaniska som 
elektromagnetiska fordonsapplikationer, säger Fredrik Emilson, VD för Höganäs.  

Alvier PM-Technology är Europas största tillverkare av PM-verktyg och startade för 30 år 
sedan i Buchs i Schweiz. Idag anses företaget vara världens ledande oberoende tillverkare 
av verktygslösningar för PM och SMC (mjukmagnetiska kompositer). Deras lösningar 
fokuserar på hela värdekedjan, från engineering och tillverkning till installation och 
kundservice och utbildning.  

– Vi på Alvier är mycket nöjda med att kunna fortsätta arbeta med en stark och pålitlig ägare 
I bakgrunden. Vårt företag har optimala förutsättningar för vidare utveckling i den spännande 
värld som kallas pulvermetallurgi, säger Peter Rauch, VD för Alvier. 

Höganäs och Alvier har samarbetat sedan 2005 för att flytta fram gränserna för vad som är 
möjligt med PM-teknik. Till exempel utrustade Alvier Höganäs PoP Centre i Höganäs med 
avancerade pressverktyg. År 2012 gick företagen samman med ett antal andra aktörer inom 
industrin för att designa om en manuell drivlina för bilar, utrustad med PM-kugghjul.  

– Vi ser en stor potential i Alviers erbjudande genom att utnyttja optimala kombinationer av 
pulver och verktyg i kompakteringsprocessen. Alvier kommer också att vara avgörande för 
vårt arbete med att tillämpa ny digital teknik i framtida process- och materiallösningar, säger 
Fredrik Emilson. Höganäs kommer att stödja Alviers utveckling och globala ambitioner så att 
företaget förblir en stark och oberoende spelare.  

Förvärvet träder i kraft den 31 januari 2018. Alviers kundrelationer fortsätter som idag.  

 

För mer information 

Höganäs AB: Ulrika Rask-Lindholm, kommunikationsdirektör, +46 42 33 80 00, ulrika.rask-
lindholm@hoganas.com  

Alvier AG PM-Technology: Peter Rauch, VD, +41 81 750 07 50, peter.rauch@alvier.com  
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Om Alvier AG PM-Technology 

Med mer än 30 års erfarenhet av PM-industrin och en unik portfölj av produkter och tjänster 
och de mest moderna teknikerna för verktygstillverkning, är Alvier den ledande experten för 
att stödja komponenttillverkare i deras utveckling av komplexa PM-komponenter. Alvier 
agerar på fyra kontinenter och i mer än 20 länder.  

www.alvier.com  
 

Om Höganäs  
Höganäs är världens ledande tillverkare av metallpulver med en årlig kapacitet på 500,000 
ton. I tätt samarbete med kunder utvecklar vi morgondagens lösningar för till exempel 
bilkomponenter, elektriska motorer, högtemperaturlödning, ytbeläggning, additiv tillverkning 
och hållbar vattenrening.. Höganäs har 13 produktionsenheter runt om I världen och har 
1800 anställda. Omsättningen för 2016 var 7 300 Mkr. Höganäs grundades 1797, och ägs av 
Lindéngruppen and Wallenbergägda FAM. 

www.hoganas.com  
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