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ABB prie Vilniaus 
stato naują centrą
Spalio 1 d. į naujojo ABB cen-
tro Avižieniuose pamatus įkasta 
simbolinė kapsulė. 

ABB stiprina savo pozicijas mūsų šalyje 
ir stato naują centrą prie Vilniaus, 
Avižieniuose.

Bendras naujo pastato plotas bus apie 
3000 kv.m. Į jį ABB investuoja apie 16.3 
mln. litų (4.7 mln. eurų) . Čia persikels 
daugiau nei 70 aukščiausios kvalifikaci-
jos inžinierių, apie 1000 kv.m. užims nau-
jo sandėlio plotas.

“Lietuvoje veikiančios ABB bendrovės 

naujasis centras mums padės įgyvendinti 
organiško augimo planus, geriau aptarnauti 
klientus, efektyviau valdyti logistiką.”, - sakė 
ABB Baltijos šalių vadovas Bo Henriksson.

Naujasis centras duris turėtų atverti kitų 
metų gegužę. 

Pastatą projektavo UAB „City Projects“, 
stato UAB “Irdaiva“. Projekto valdymą ir 
techninę priežiūrą vykdo UAB “Contestus“.

nuotr. Vilniaus raj. merės pavaduotojas 
Česlav Olševski, ABB Baltijos šalių vadovas 
Bo Henriksson ir “City projects” direktorė 
Agnė Kiallo.
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Strategija 2

II ketvirtį ABB
užsakymų daugėjo

Antrą 2014 m. ketvirtį ABB užsakymai 
ir grynųjų pinigų srautai augo, pajamos 
išliko stabilios. 
“Pernai spalio mėn. kalbėjome apie 
organinį augimą per skverbimąsi į 
rinkas, inovacijas ir plėtrą, o šiandien 
parodome viso to darbo rezultatus,” - 
sakė ABB vadovas Ulrich Spiesshofer.
Užsakymai augo 14 procentų, lyginant 
su tuo pačiu 2013 m. ketvirčiu ir sudarė 
apie 10.6 mlrd. JAV dolerių. Pagrindiniai 
ir didieji užsakymai augo daugiau nei 
70 proc. Geras augimas buvo visuose 
regionuose. 

ABB perka 
„Spirit IT“

ABB praplėtė savo skaitiklių ir kontrolės 
priemonių portfelį. Į jį įtraukė novatorišką 
skysčių tekėjimo kontrolės kompiuterinę 
ir programinę įrangą, skirtą naftos ir 
dujų pramonei. Naujai įsigytos “Spirit 
IT” darbuotojai įsijungs į ABB matavimo 
prietaisų poskyrį. 

ABB pristato naują
2015 - 2020 m. strategiją ir tikslus

Bendrovė 2015-2020 metais sieks 
didinti pelną, tenkantį vienai akcijai, iki 
10-15 proc. bei gauti gerą investicijų 
grąžą (CROI). Bus siekiama pajamas 
padidinti vidutiniškai 4-7 proc. per me-
tus, daugiau nei prognozuojamas BVP ir 
rinkos augimas. 

ABB toliau vystys savo energetikos 
ir automatikos portfelį, kurį ir toliau 
sudarys penki verslo padaliniai. Nuo 
2015 m. sausio mėn. bus supaprastinta 
regioninė struktūra, kurią sudarys trys 
regionai. 

“Šie žingsniai leis daugiau dėmesio 
skirti klientams, pagerinti produktyvumą 
bei turėti aiškią atsakomybę ir 
atskaitomybę,” - sakė ABB vadovas 
Ulrich Spiesshofer.

Sekančiame etape bendrovė sieks 
pelningo augimo, sutelkdama dėmesį 
į sparčiai augančias rinkas, tuo pačiu  
didindama konkurencingumą bei 
mažindama riziką.

Nauji finansiniai tikslai įsigalios nuo 
2015 m. sausio 1 d.  

ABB parduoda savo „Full Service“
padalinį bendrovei “Nordic Capital”

ABB pasirašė sutartį, pagal kurią “Full 
Service” (pilno aptarnavimo) verslo 
padalinys bus parduotas “Nordic Capi-
tal” už neatskleidžiamą sumą.
“Šis pardavimas atliekamas, laikantis 
mūsų portfelio optimizavimo strategi-
jos. “Full Service” yra penkta, neturinti 
glaudaus ryšio su mūsų pagrindiniu 
portfeliu, verslo sritis, kuriai suradome 
naujus namus per pastaruosius vienu-
olika mėnesių, gaudami už jas apie 1 

mlrd. JAV dolerių,” - sakė ABB vadovas 
U. Spiesshofer.

ABB “Full Service” teikia pilną 
pramonės gamybos procesų techninę 
priežiūrą ir aptarnavimą. Padalinys buvo 
sukurtas kaip papildoma ABB viso gy-
vavimo ciklo paslauga ir tapo sėkmingu 
verslo vienetu. ABB ir toliau teiks stan-
dartines viso gyvavimo ciklo paslaugas 
savo klientams. 
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Naujienos 3

Galingiausia
elektros perdavimo 
kabelių sistemą
525 kV įtampa – tai naujas HVDC ka-
belio technologijos pasaulinis rekordas, 
padvigubinantis perduodamos galios 
srautą ir išplečiantis atsinaujinančių 
energijos šaltinių integravimo galimybes. 
ABB sukūrė ir sėkmingai išbandė 
525 kilovoltų (kV) aukštos įtampos 
nuolatinės srovės (HVDC) kabelių 
sistemą, kurios dėka atsinaujinančios 
energijos šaltiniai tampa efektyvesni ir 
ekonomiškesni. 

Naujas kabelis 64 proc. padidins šiuo 
metu didžiausią galimą 320 kV įtampą, 
kuri yra naudojama šio tipo technologi-
jose. 525kV kabelių sistema galės 
būti naudojama povandeniniuose ir 
požeminiuose projektuose.

Nauja ABB technologija leidžia perduoti 
daugiau galios didesniais atstumais 
ir mažesniais nuostoliais. Ji suteikia 
naujas galimybes šalims bei elektros 
paskirstymo bendrovėms, siekiančioms 
integruoti kuo daugiau toli esančių 
atsinaujinančiosios saulės ir vėjo en-
ergijos šaltinių. Viena pora 525 kV 
HVDC kabelių galėtų jūros vėjo jėgainių 
sugeneruota elektros energija aprūpinti 
apie du milijonus namų ūkių. 

nuotr. Aukštos įtampos įrangos testavimo salė

Pasirašyta ABB ir Volvo elektra varomų ir 
hibridinių autobusų greitojo įkrovimo 
partnerystės sutartis 

ABB su “Volvo Buses” kartu kurs elek-
tra varomus bei hibridinius autobusus 
su atvirų standartų nuolatinės srovės 
(DC) greitojo įkrovimo sistemomis.
Tarptautiniai standartai leis maksimaliai 
išnaudoti esamas el. mobilumo tech-
nologijas ir užtikrinti sparčią miestų el. 
mobilumo plėtrą. 
Pirmasis bendras projektas planuoja-
mas 2015 metais Liuksemburgo viešojo 
transporto sistemai.

ABB patirtis elektros tinkluose bei 
“Volvo“ patirtis elektra varomų autobusų 
gamyboje bus išnaudota vystant elek-
tra varomų autobusų greitojo įkrovimo 

standartus, tokius kaip ryšių protokolai 
infrastruktūrai, elektros tinklams ir el. 
autobusams.
“Mums labai malonu bendradarbiauti su 
tarptautiniu transporto pramonės lyderiu, 
turinčiu tą pačią el. mobilumo viziją, 
kaip ir ABB,“ - sakė Pekka Tiitinen, ABB 
loginės automatikos ir pavarų padalinio 
vadovas. “Urbanistika pasiekė rekordinį 
lygį ir miestų infrastruktūra visame 
pasaulyje susiduria su iššūkiais. Augant 
keleivių srautui, mūsų bendradarbiavi-
mas padės patenkinti augančią trans-
porto paklausą bei prisidės prie tvarių ir 
ekonomiškų transporto sprendimų.” 

“Shell” pasirinko ABB žemos įtampos
skirstyklų ir valdymo skydų tarptautiniu 
tiekėju
ABB pasirašė 5 metų sutartį su “Shell“ 
ir tapo jos tarptautine žemos įtampos 
skirstyklų, valdymo skydų bei susijusių 
paslaugų tiekėja. 
“Ši sutartis rodo ABB žemos įtampos 
sprendimų kokybės aukščiausią 

įvertinimą. Nes tokioms kompaniojms, 
kaip “Shell”, ypač svarbu saugumas, 
patikimumas ir energijos efektyvumas,” 
- sakė T. Mehta, ABB žemo įtampos 
produktų padalinio vadovas.
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Trumpai 4

YuMi® - robotas,
dirbantis kartu su 
žmogumi

ABB pristatė pirmąjį pasaulyje tikrai 
drauge su žmogumi dirbantį robotą: 
YuMi®.  Tai dvirankis robotas, galintis 
dirbti kartu su žmogumi. Jis pradeda 
naują automatizavimo erą, kurioje 
žmonės ir robotai dirba ranka rankon 
tuos pačius darbus, pvz. surenkant 
smulkias detales. YuMi yra angliško 
“Tu ir aš” (angl. ‘you and me’) dirbame 
kartu, trumpinys. 

Pagrindinis YuMi sukūrimo tikslas 
– patenkinti lankstumo ir judrumo 
poreikius elektronikos gamybos pro-
cese. Vėliau jis bus pritaikytas ir kitoms 
pramonės šakoms. YuMi yra bendradar-
biaujantis robotas, gebantis jausti ir ma-
tyti. Roboto rankos yra paminkštintos, 
su novatoriška sensorine technologija 
– tai užtikrina kartu su YuMi dirbančių 
žmonių saugumą. 

“Šio roboto vardas YuMi atspindi tikrąją 
žmogaus-mašinos bendradarbiavimo 
esmę - žmonės ir robotai dalinasi 
užduotimis, dirbdami vienas greta kito 
taip, kaip mes anksčiau net negalėjome 
įsivaizduoti.” - sakė V.Nerseth, ABB 
robotų padalinio vadovas. 

Pirmoji Lietuvoje
ABB greitojo 
įkrovimo stotelė
Pirmoji Lietuvoje ABB greitojo įkrovimo 
stotelė veikia Kauno LEZ, kur rugsėjo 
pradžioje UAB “Elinta” atidarė 
elektromobilių įkrovimo stotelių parką. 
Bendras viso parko įkrovimo galingu-
mas yra virš 200 kW.

Kaune įdiegta ABB Terra 53CJG gre-
itojo įkrovimo stotelė vienu metu gali 
pakrauti du elektromobilius. 

„Ši stotelė tinka visiems šiuo metu 
rinkoje esamiems elektromobiliams,” – 
sako ABB UAB procesų automatizavimo 
skyriaus vadovas Igoris Bystrickis. 
ABB Terra 53CJG ne tik palaiko visų 
tipų įkrovimo standartus, bet ir gali 
įkrauti elektromobilį per 15-30 minučių.

Terra 53CJG 50Kw DC įkrovimo 
stotelė buvo sukurta, kad suteiktų 
aukščiausią įmanomą patikimumą. Ji 
turi nerūdijančio plieno gaubtą, o ir visa 
architektūra užtikrina jos veikimą bet 
kokiomis oro sąlygomis; tiek per karštį, 
tiek per šaltį.

nuotr. ABB greitojo įkrovimo stotelė Kaune

Elektros skydeliai,
kurių nebereikia 
slėpti

Milano dizainerių sukurtas MISTRAL® ne 
tik gražiai atrodo. ABB konsultavosi su 
montuotojais ir pagal jų rekomendacijas 
produktą patobulino. 
Simetriškas dizainas ir patogios durelės 
išplečia tradiciškai ribotas skydelio 
įrengimo vietas.
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