Představení společnosti

Alfa Laval

Naše značka
je znamením
výkonnosti.

Alfa Laval ve zkratce
Světová značka
Naše zařízení, systémy a služby jsou využívány
ve více než 100 zemích světa. Alfa Laval má
po celém světě 20 výrobních závodů a na 70 servisních
center. Snadná dostupnost je pro úspěch společnosti
zásadní, neboť úzký kontakt se zákazníky nám umožňuje
bezprostředně reagovat na jejich potřeby.

Prodeje ve výši 2,1 miliardy EUR
V roce 2005 oznámila společnost
Alfa Laval prodeje v přibližné výši
2,1 miliardy EUR. Největším geografickým
trhem co do objemu je Evropa,
která představuje zhruba polovinu tržeb celé
společnosti.

120letá tradice
Alfa Laval je jedna z nejvýznamnějších
a nejstarších švédských společností.
Byla založena v roce 1883 panem Gustavem
de Laval, aby využila jeho jedinečného
a ve své době převratného vynálezu z roku
1878 - kontinuální odstředivky mléka.
Pan de Laval byl technický génius, který si
během svého života nechal registrovat
92 patentů. Jeho inovátorský duch vždy
udával směr, kterým se Alfa Laval ubírá
dodnes.

9 500 zaměstnanců
Celosvětově má Alfa Laval přibližně 9 500 vysoce
kvalifikovaných zaměstnanců. Jejich základním posláním je
podporovat průmysl téměř všech odvětví ve zdokonalování
výrobků a optimalizaci výkonnosti procesů. Tím přispíváme
k vytváření lepších životních podmínek, čistějšího
a bezpečnějšího životního prostředí pro celé lidstvo.

Deset základních segmentů trhu
Z důvodu zaměření na různé potřeby
zákazníků je obchod firmy Alfa Laval rozdělen
do deseti segmentů. Každý z těchto segmentů
úzce spolupracuje se specifickým okruhem
zákazníků. Díky tomu rozumíme jejich
konkrétním potřebám a jsme schopni vyvíjet co
nejlepší řešení k jejich spokojenosti.

Vedoucí technické postavení
Alfa Laval zaujímá na světových trzích vedoucí
postavení v oblasti technické odbornosti. Ročně
investuje do výzkumu a vývoje okolo 2,5 % svého
obratu. Práce téměř 300 našich výzkumných
a vývojových odborníků každoročně přináší
25 až 30 nově vyvinutých výrobků.

100% výkonnost

Alfa Laval nabízí řešení, která se vyplatí. Záměrem společnosti je neustále optimalizovat výkonnost
technologických procesů našich zákazníků.
Jedná se o nekonečný závazek. Každé zdokonalení je pouze krůčkem na cestě stálého zlepšování.
Naším cílem je být vždy napřed.

Klíčové obory
naší působnosti
Separace
Společnost Alfa Laval stojí v čele vývoje separačních technologií již od svého vzniku
v roce 1883. V současnosti je Alfa Laval největším dodavatelem separačních řešení
na světě.

Přenos tepla

Přenos tepla
Deskové výměníky tepla
Alfa Laval má nejširší
sortiment pro průmyslové
a hygienické
aplikace
na trhu.

Trubkové výměníky
se stíraným
povrchem

Trubkové výměníky
tepla

Doprava tekutin

Široká škála výměníků
tepla určených
pro farmaceutické,
potravinářské
a chladírenské použití.

Alfa Laval vyrábí zařízení a součásti pro průmyslová odvětví, která vyžadují vysoký
hygienický standard a spolehlivé a stálé procesní průtoky.

Vysokorychlostní
odstředivé separátory
v první řadě používané
pro separaci kapalin
nebo kalů s obsahem méně
než 30 % pevných
částic.

Doprava
tekutin
Ventily
Hygienické ventily,
inteligentní řídící jednotky,
klapky, sedlové ventily,
aseptické membránové
ventily. Kromě všech
těchto typů ventilů
dodáváme ještě řadu
dalších.

Membránová filtrace
Široká škála filtračních zařízení
Alfa Laval zahrnuje reverzní osmózu,
nanofiltraci, ultrafiltraci a mikrofiltraci.

Dekantační odstředivky

Vybavení nádrží

pro separaci pevných látek
od kapalin, což je klíčová
funkce pro velké množství
průmyslových, potravinářských
a zpracovávatelských procesů.

Nabízíme nejširší
sortiment vybavení
nádrží, ať už pro
hygienické aplikace,
či lodní průmysl.

Nabídka společnosti Alfa Laval
pokrývá nejen většinu typů
chladiv a chladicích aplikací,
ale také kompaktní předávací
stanice pro systémy centrálního
zásobování teplem.

Spirálové výměníky
tepla

pro ohřívání
a chlazení citlivých
viskózních produktů.

Alfa Laval je světovou jedničkou v oblasti deskových a spirálových výměníků tepla.
Nabízí rovněž nejširší sortiment chladírenských zařízení na trhu.

Separace

Vytápění a chlazení

vyráběné na míru
viskózním a suspenzním
produktům, které mohou
způsobovat
výrazné
zanášení
nebo korozi.

Čerpadla
Splníme jakékoli požadavky
hygienických aplikací na šetrné
a přesné čerpání veškerých typů
kapalin
libovolných
viskozit.

Instalační materiál
Slibujeme, že u nás vždy
najdete ten správný, zaručeně
kvalitní, instalační materiál
vhodný pro danou aplikaci.

Špičková
výkonnost

Značka Alfa Laval představuje vysokou technickou kvalifikaci, spolehlivé výrobky,
efektivní služby a vynikající dovednost procesního inženýrství. Naše dobré jméno se opírá
o jedinečné znalosti a zkušenosti ve třech klíčových technologických oborech, které
hrají zásadní úlohu v mnoha průmyslových odvětvích: separaci, přenosu tepla a dopravě
tekutin.

Pro naše zákazníky
optimalizujeme
výkonnost jejich
technologických
procesů.
Nyní i v budoucnu.

Průmyslové obory

Výroba jedlých olejů

Lodní průmysl

Naše zařízení a systémy denně vyrábějí
milióny litrů rostlinných olejů.

Procesní průmysl

Více než polovina lodí na světě je vybavena
výrobky a technologiemi Alfa Laval.

Zařízení a technologická řešení Alfa Laval
jsou stěžejními prvky pro výrobu chemických
a petrochemických produktů včetně plastů,
polymerů a etanolu.

Odpadní voda

Nápojový průmysl

Alfa Laval má jedinečné
znalosti úpravy, čištění
a recyklace odpadních
vod, což jsou oblasti stále
zásadnějšího významu.

Zajistíme tu nejlepší rovnováhu mezi
chutí, zdravotní nezávadností
a produktivitou výroby.

Potravinářský průmysl
Naše zařízení v potravinářském
průmyslu pomáhají přeměňovat kvalitní
suroviny ve vysoce jakostní výrobky.

Energie
Alfa Laval se účastní
v dlouhém procesu
od těžby surovin po výrobu
a využití energie.

Vytápění, chlazení
a chladírenství

Škrobárenský průmysl
Více než polovina ze 60 milionů tun
každoroční celosvětové produkce škrobu
je vyráběna či zpracovávána právě
našimi technologiemi.

Alfa Laval zaujímá vedoucí
postavení v oblasti vytápění
a chladírenství, kde zajišťuje
optimální rovnováhu mezi teplem
a chladem.

Farmaceutický průmysl
Dodáváme širokou škálu produktů
vyhovujících mimořádným požadavkům
tohoto průmyslového odvětví. Naše
výrobky jsou precizní, bezpečné
a hygienické.

Výkon
bez omezení

Alfa Laval se věnuje službám stoprocentně. Naše celková
koncepce servisní činnosti zahrnuje vše - od dodání nepatrného
náhradního dílu až po poskytnutí dlouhodobého partnerství.
Každému zákazníkovi připravíme na míru řešení, které padne
jeho požadavkům jako ulité. Náš přístup nazýváme “výkon
bez omezení”, protože právě v tom je veškerá podstata služeb.

Vítejte
v Alfa Laval
Central Europe

Alfa Laval Česká republika
Alfa Laval spol. s r.o.
U Nákladového nádraží 6
130 00 Praha 3
Česká republika
Tel.: +420 234 710 700
Fax: +420 234 710 705
czechrepublic.info@alfalaval.com
www.alfalaval.cz

Alfa Laval Maďarsko

Alfa Laval Slovensko

Alfa Laval Kft.
Bocskai út 134-146
1113 Budapest
Hungary

Alfa Laval Slovakia s.r.o.
Račianska 153/A
831 54 Bratislava
Slovakia

Tel.: +36 1 88 99 700
Fax: +36 1 88 99 701

Tel.: +421 2 444 550 93
Fax: +421 2 444 599 17

info.hu@alfalaval.com

slovakia.info@alfalaval.com

www.alfalaval.hu

www.alfalaval.sk

