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Moderniseringen av 
inmatningssektionen för betningslinjen 
slutförd vid SSAB Hämeenlinna 
SSABs investeringsprojekt för modernisering av inmatningssektionen av 
betningslinjen vid Hämeenlinna-anläggningen i Tavastehus har nu slutförts. 
Investeringen stöder SSABs tillväxtstrategi inom fordonsindustrin och möjliggör 
en högre produktionsvolym av mer avancerade tunnplåtsprodukter. 

Metallbelagda tunnplåtsprodukter säljs direkt till kunder inom fordons- och byggindustrin, 
och de bearbetas även ytterligare till färgbelagda produkter vid våra färgbeläggningslinjer. 

”Moderniseringen gör linjen bättre lämpad för tillverkning av höghållfasta stålsorter för 
exempelvis fordonsindustrin”, säger Olavi Huhtala, Chef för SSAB Europe.  

SSABs investering om ca 370 miljoner kronor i att modernisera inmatningssektionen för 
betningslinjen vid Hämeenlinna-anläggningen omfattade mekanisk, elektrisk och 
automatikutrustning, liksom nya lokaler för dessa installationer samt ett kontrollrum för 
inmatningssektionen och anordningar för borttagning av grader.   

”Den nya lasersvetsmaskinen möjliggör de krävande stålkvaliteter som används inom 
fordonsindustrin för smidig svetsning. Scalebreakern förbättrar betningslinjens prestanda, 
vilket effektiviserar hela processen”, säger Huhtala. 

Alla produkter som tillverkas i Tavastehus passerar betningslinjen, där en saltsyrelösning 
avlägsnar kalkavlagringar och järnoxid från tunnplåtens yta före kallvalsning och 
metallbeläggning. SSAB körde framgångsrikt produktionen i normal takt under de två år 
bygget pågick, bortsett från några kortare driftstopp. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Olavi Huhtala, Chef SSAB Europe, tel. + 358 20 592 9157 

 

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och 
tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en 
starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB 
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq 
Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även 
i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. 
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