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Alro finalizează cu succes investiții de peste 3,4 milioane de 

dolari în proiecte de modernizare și de creștere a eficienței 

energetice și competitivității 
 

 

• Alro a finalizat o investiție de 2,8 milioane de dolari de modernizare a instalației de turnare 

sleburi, ceea ce permite turnarea tuturor tipurilor de aliaje de aluminiu pentru industria 

aeronautică 

• Alro a finalizat, de asemenea, testele aferente proiectului de instalare a unui agitator 

electromagnetic în vederea creșterii eficienței operațiunilor de retopire și reducerii 

consumurilor specifice de gaze naturale și energie electrică 

 
 
Slatina, 06 decembrie 2017 – Alro S.A. (BVB: ALR, “Compania” sau “Alro”), cel mai mare producător de 
aluminiu din Europa continentală (excluzând Rusia și Peninsula Scandinavă), își continuă programul de 
investiții destinat creșterii eficienței energetice, competitivității și modernizării liniilor de producție în 
sectorul de aluminiu primar.  
 
„Continuăm implementarea activă a conceptul de „Fabrică Verde”, prin folosirea tehnologiilor de ultimă 

generație disponibile pe piață, care ne vor permite atât creșterea eficienței cât și apropierea de ținta de 

zero deșeuri și zero emisii”, a declarat Gheorghe Dobra, Director General al Alro S.A. 

 
Ca parte a programului de creștere a competitivității, Alro a finalizat cu succes testele de operare pentru 
instalația de turnare sleburi, care a fost modernizată cu tehnologie Wagstaff, liderul mondial în producția 



   

 

 

 

 

  
 
 

2

de echipamente de turnare pentru industria aluminiului, pentru a permite turnarea tuturor tipurilor de aliaje 
de aluminiu.  
 
 
 
”Având în vedere faptul că producția totală de sleburi a crescut cu peste 50% în ultimii cinci ani, iar cea a 

aliajelor dure pentru industria aeronautică (2xxx, 7xxx) s-a triplat în aceeași perioadă, această investiție ne 

va asigura atât condițiile cât și echipamentele necesare pentru producția de sleburi în condițiile de volum și 

calitate solicitate de către divizia de procesare a Alro”, a mai spus Dobra. 
 
„De asemenea, am încheiat cu succes testele aferente proiectului de instalare a unui agitator 

electromagnetic în vederea creșterii eficienței operațiunilor de retopire. Este vorba de un contract de 

aproape 650 de mii de dolari, încheiat cu unul dintre cei mai importanți producători de echipamente pentru 

topitoriile de aluminiu reciclat. Soluția adoptată ne va permite o eficiență mai mare a cuptorului de retopire, 

la un consum de gaze naturale și energie mai redus”, adaugă Dobra.  
 
În ultimii 15 ani, Alro a investit constant în programe de îmbunătățire a eficienței operaționale, cu rezultate 
foarte bune în raport cu media industriei mondiale a aluminiului. Planul de afaceri pentru perioada 2017 - 
2021 previzionează investiții totale de peste 190 de milioane de dolari, din care peste 100 de milioane de 
dolari pentru proiectele de creștere a eficienței energetice. 
 
În sectorul de aluminiu prelucrat, Alro a modernizat liniile de prelucrare, a introdus noi tehnologii și 
echipamente cu randament energetic ridicat. În plus, a implementat conceptul de mentenanță predictivă și 
digitalizare. Toate acestea, au avut ca rezultat o creștere a producției de aluminiu prelucrat de patru ori, 
dar și reducerea consumului specific de electricitate de cinci ori. Tehnologia de ultimă generație a permis 
Companiei să introducă noi tipuri de produse în portofoliu, pentru industria auto și aeronautică.  
 
 
 

Pentru mai multe informații vă rugăm contactați: 

 

Florența Ghiță 
Premium Communication 
București 

Telefon +40 (0) 21 411 01 52 
Email florenta.ghita@premiumpr.ro 

 

 
Notă pentru editori: 

Alro S.A.  

Alro este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar și procesat, integrată pe verticală. Alro este cel mai mare 
producător de aluminiu din Europa Continentală (exceptând Rusia și Peninsula Scandinavă), având o capacitate de producție 
instalată de 265.000 tpa. 
Principalele piețe de desfacere pentru produsele Alro sunt Uniunea Europeană (Germania, Italia, Polonia, Franța și România). 
Compania are exporturi în SUA și Asia. Combinatul este certificat cu ISO 9001 pentru managementul calității și are certificatele 
NADCAP și EN 9100 pentru unitățile de producție pentru industria aerospațială, produsele sale respectând standardele de calitate 
pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metal Exchange – LME), cât și standardele internaționale pentru 
produsele laminate plate. 
 
Grupul Alro 

Companiile care fac parte din Grupul Alro sunt: Alro - producător de aluminiu, Alum Tulcea - producător de alumină, Sierra Mineral 
Holdings I, Ltd. - producător de bauxită, Vimetco Extrusion - procesator de produse extrudate, Conef, Global Aluminium Ltd. și 
Bauxite Marketing Ltd. Având această structură, Grupul și-a creat un lanț integrat de producție, asigurând materia primă pentru Alro. 

 
 
 

 
 


