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Haldex och Alfa Laval bildar gemensamma bolaget Alfdex AB 
 
Stockholm 11 juni 2004 – Haldex och Alfa Laval formaliserar nu sitt samarbete  
kring rening av vevhusgaser som utsläpps från dieselmotorer genom att bilda  
Alfdex AB – ett gemensamt (50/50) ägt bolag. Alfdex har bildats för att vara den 
formella licensägaren av teknologin och svara för samordningen av den gemensamma 
verksamheten.  
 
Kraven på rening av utsläpp från dieselmotorer skärps successivt och genom Alfdex erbjuds 
marknaden en högeffektiv lösning för rening av oljebemängd ventilationsluft från vevhuset 
som släpps ut från dieselmotorer. Alfdex-systemet bygger på Alfa Lavals unika och långa 
tradition inom centrifugalseparering och på Haldex kompetens att erbjuda högpresterande 
system till den globala fordonsindustrin. 
 
Mats Ekeroth, som varit projektledare sedan starten av samarbetet 2002, har utnämnts till  
VD för Alfdex AB. Mats Ekeroth har haft flera olika positioner inom Haldex. Han kommer 
att rapportera till Alfdex styrelse med Ulf Granstrand som styrelseordförande. Ulf Granstrand 
är Executive Vice President i Alfa Laval och chef för divisionen Process Technology. 
 
Intresset för Alfdex-systemet har varit mycket stort och de flesta dieselmotortillverkarna i 
Europa och USA har redan framgångsrikt testat systemet eller är mitt inne i testfasen. Arbetet 
med att anpassa Alfdex-separatorn för specifika motorprojekt är redan långt framskridet 
tillsammans med flera motortillverkare. Alfdex-separatorn är avsedd för dieselmotorer på 5 
till 16 liter, vilket ungefär motsvarar motorer till mellantunga och tunga lastbilar, men även 
bussar och entreprenadmaskiner samt motorer till marina och industriella applikationer. 
Globalt bedöms den totala potentialen för Alfdex-systemet vara över 1 miljard SEK årligen. 
    
 
Alfa Laval (www.alfalaval.com) är en ledande global leverantör av specialprodukter och  
processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och  
flödeshantering. 

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer.  
De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer  
livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel’ stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar  
används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadsindustrin, i gruvindustrin, för hantering av  
slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. 

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper  
dem att ligga i frontlinjen. 

Alfa Laval, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, hade 2003 en omsättning på cirka 14 
miljarder SEK., Företaget har omkring 9.400 anställda. 
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Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och 
innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till 
fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig  
omsättning på drygt 6 miljarder kronor med ca 4.000 medarbetare. 
 
Adressen till Alfdex i Landskrona är: 
Alfdex AB 
Box 506  
261 24  LANDSKRONA 
telefon: 0418-47 60 00 
 
För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, eller Lennart  
Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-545 049 50. 
 
 
 
 


