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Azelio startar tillverkningsenhet i Vaggeryd för 

effektivisering av leverantörskedjan  

 
Azelios energilagringssystem TES.POD har sammansättning av sin Stirlingmotor i Uddevalla 
och ett samarbete med AQ Enclosure Systems för slutmontering av systemets lagerenhet i 
Vaggeryd. I ett steg att effektivisera leverantörskedjan så startar Azelio en tillverkningsenhet 
i Vaggeryd med syftet att konsolidera för- och efterproduktionsprocesser av lagerenheten 
tillsammans med leverantörer. Azelio planerar att starta verksamheten i Vaggeryd under 
hösten 2022 med ett 30-tal sysselsatta, bestående av konsulter och anställda.  
 
Azelio har nyligen inlett produktion i volymutförande av sitt energilagringssystem, TES.POD. 
Vaggerydbaserade AQ Enclosure Systems är kontrakterad för slutmontering av systemets 
lagerenhet och ett flertal andra leverantörer är etablerade i regionen. Syftet med Azelios 
tillverkningsenhet i Vaggeryd är att konsolidera ett antal för- och efterproduktionsprocesser 
tillsammans med leverantörer, för att minska komplexiteten i leverantörskedjan och korta 
ledtiderna för högvolymproduktion. Azelios tillverkningsenhet kommer att finnas i Vaggeryd 
Logistikpark i samarbete med Logistea. Azelios verksamhet kommer vid start hösten 2022 att 
sysselsätta ett 30-tal konsulter och anställda inom produktion och kvalitet samt tekniker.  
 

 
Azelio kommer att hyra lokalen i Vaggeryd som är på ca 4000 kvm. Lokalen ska stå färdig våren 2022 och Azelios 
verksamhet planeras inledas under hösten 2022.  
 

För mer information, kontakta: 
Jonas Eklind – VD   
Email: jonas.eklind@azelio.com   

Tel: +46 709 40 35 80   
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Om Azelio 
Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom 
att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium 
varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är 
skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 200 anställda med huvudkontor 
i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, 
Madrid, Kapstaden, Brisbane och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA 
Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se. 
 


