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PRESSMEDDELANDE  
  
DaimlerChrysler väljer Alfdex, den nya miljövänliga lösningen  
för rening av vevhusgaser, för sin nya motorplattform  
 
Stockholm den 18 januari 2006 – DaimlerChryslerkoncernen har undertecknat ett 
utvecklings- och leveransavtal rörande Alfdex-systemet från Alfdex AB, ett av Alfa Laval 
och Haldex samägt bolag. Ordervärdet är cirka 250 miljoner kronor över en 5-årsperiod 
och serieleveranserna beräknas börja mot slutet av 2006.  
 
Alfdex-systemet, som bygger på Alfa Lavals unika kunnande inom centrifugalseparering och 
Haldex starka position som leverantör till fordonsindustrin, erbjuder marknaden en högeffektiv 
borttagning av oljedroppar och sotpartiklar från ventilationsluften i dieselmotorernas vevhus,  
s.k. vevhusgaser. 
 
DaimlerChrysler avser att integrera Alfdex-systemet i olika motorer baserade på en helt ny och 
unik plattform. Den globala överenskommelsen med DaimlerChryslerkoncernen omfattar de 
tre motorvarumärkena Detroit Diesel, Mitsubishi Fuso och Mercedes-Benz. Dessa motorer 
används i DaimlerChryslers lastbilsvarumärken; Mercedes-Benz, Freightliner, Mitsubishi 
Fuso, Sterling Trucks och Western Star Trucks. 
 
Mats Ekeroth, VD för Alfdex, kommenterar: "Genom överenskommelsen med 
DaimlerChrysler och de tidigare kontrakten med både Scania och Volvo, har vi tagit en stark 
och solid marknadsposition. En marknad som globalt bedöms vara över 1 miljard kronor 
årligen.” 
 
Intresset för Alfdex-systemet har hela tiden varit stort och ett flertal projekt pågår. De flesta 
dieselmotortillverkarna i Europa, USA och andra delar av världen har framgångsrikt testat eller 
testar systemet. 
 
Om lagstiftningen 

Kraven på rening av utsläpp från dieselmotorer blir allt tuffare. Ny och kommande lagstiftning 
omfattar även andra utsläpp än de som kommer ut via avgasröret; vevhusgas är ett sådant. 
Korea och Japan har redan introducerat sådan lagstiftning. Den nordamerikanska marknaden 
inför liknande krav från och med 2007 och Europa förväntas införa ett nytt regelverk 2008.  
     
 

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 nästan  8 miljarder kronor med ca 4.600 medarbetare. 
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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 2004 en omsättning på cirka 15 
miljarder SEK. Företaget har omkring 9 500 anställda. 
 
 
För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef i Haldex, telefon  
08-545 049 50. 
 
 


