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LU-VE Sweden AB tar rekordorder
Rekordorder
LU-VE Sweden AB har tagit ännu en rekordorder och ska leverera 28 megawatts kyleffekt till ett
stort europeiskt datacenter. Ordern är värd 37 miljoner kronor och ska levereras i sin helhet under
2022. Därmed har företaget för tredje året i rad slagit orderrekord. Rekordordern omfattar 28 unikt
kundanpassade högteknologiska kylmedelkylare med adiabatisk förbehandling av luften.
Kylmedelkylaren som säljs under varumärket AIA LU-VE, är utvecklad och tillverkad vid LU-VE
Sweden AB’s huvudkontor och fabrik i Asarum, Blekinge.
Oktober månad bjöd på goda försäljningsframgångar då bolaget utöver rekordordern hade en
god orderingång vilket resulterade i ännu ett rekord, nämligen 61 miljoner kronor i orderingång för
en enskild månad, vilket utan tvekan är den bästa månaden någonsin i bolagets 61 åriga historia.
Unik lösning
”Vi har tillsammans med kunden skapat en spjutspetsprodukt som en lösning på kundens
komplexa önskemål. På kort tid har vi vidareutvecklat vår grundprodukt på ett sätt där hårdvara
och mjukvara samverkar för att ta luftvärmeväxlaren till en helt ny nivå i krävande applikationer.”
Säger Paul Falck, VD för LU-VE Sweden AB.
”Företagets förmåga att fånga kundens verkliga behov och översätta detta till en unik
kundanpassad lösning är vår främsta styrka. Vår satsning med att erbjuda IT/Telecom och
processindustrin dessa lösningar har visat sig vara ett framgångsrikt koncept.” Berättar Paul Falck

Fakta LU-VE Sweden AB
LU-VE Sweden AB är ett av LU-VE Group helägt dotterbolag, som utvecklar, tillverkar och säljer
innovativa luftvärmeväxlare under varumärket AIA LU-VE. Det svenska bolaget har huvudkontor
och fabrik i Asarum, Blekinge, 48 anställda och omsatte 2020 173,5 miljoner kronor. Bolaget
etablerades 1960 som Asarums Industri Aktiebolag – AIA och förvärvades 2012 av LU-VE Group.
Fakta LU-VE Group
LU-VE Group är en börsnoterad Industrikoncern med huvudkontor utanför Milano, Italien
LU-VE Group finns representerade genom tillverkning eller försäljningskontor i 21 länder och
exporterar sina produkter till över 100 länder. LU-VE Group omsatte 2020 4,20 miljarder kronor och
har 3200 anställda. LU-VE Group har 600.000 kvadratmeter produktionsyta och ett av branschens
största termodynamiska forsknings och utvecklingslaboratorium.
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