
 

 

Pressmeddelande 
 

KIOXIA Corporation utökar sin tillverkningskapacitet av 3D-
flashminnen med en ny produktionsanläggning vid 

Yokkaichifabriken 
  

 
 

Düsseldorf, Tyskland, 30 oktober 2020 – KIOXIA Europe GmbH (tidigare Toshiba Memory 
Europe GmbH), det europeiska dotterbolaget till KIOXIA Corporation som är världsledande 
inom minneslösningar, meddelade idag att en toppmodern produktionsanläggning (Fab7) 
ska byggas vid Yokkaichifabriken (Mieprefekturen) i Japan för att utöka tillverkningen av det 
eget utvecklade 3D-flashminnet BiCS FLASHTM. Byggstarten för KIOXIA Corporations Fab7-
anläggning uppskattas till våren 2021. 
 
Tack vare teknisk innovation har mängden data som genereras, lagras och används runt om 
i världen ökat exponentiellt. Dessutom förväntas molntjänster, 5G, IoT, AI och autonom 
körning ytterligare driva tillväxten på marknaden för flashminnen. Tillverkningen av 
marknadsledande produkter i KIOXIA Corporations Fab7-anläggning kommer därför att 
fortsatt kunna möta den ökande efterfrågan på lagringsminnen runt om i världen. 
 

https://www.kioxia.com/en-emea/top.html


Fab7-anläggningen kommer att byggas norr om Yokkaichifabriken där markutveckling redan 
påbörjats. För att garantera optimala produktionsförhållanden för avancerade 
flashminnesprodukter kommer byggprocessen för Fab7 att delas in i två skeden, varav det 
första är planerat att slutföras till våren 2022. KIOXIA har för avsikt att finansiera 
kapitalinvesteringarna som krävs för byggandet av Fab7 genom verksamhetens operativa 
kassaflöde.  
 
KIOXIA har sedan 20 år tillbaka ett regelbundet och framgångsrikt samarbete inom 
anläggningsdrift med Western Digital. Följdaktligen planerar KIOXIA och Western Digital att 
fortsätta sina joint venture-investeringar i Fab7-anläggningen. 
 
Fab7-anläggningen kommer att ha en jordbävningssäker struktur och miljövänlig design, 
inklusive den senaste tekniken inom energibesparande tillverkningsutrustning. Fab7-
anläggningen kommer att ligga vid Yokkaichifabriken som redan har världens största 
produktionskapacitet för flashminnen, och kommer att öka KIOXIA:s produktion ytterligare 
med hjälp av ett avancerat tillverkningssystem som använder AI-teknik.  
  
I KIOXIA:s mission att driva utvecklingen framåt är företaget fokuserat på att skapa en ny era 
för minneslösningar. KIOXIA är fortsatt engagerade att stärka sin position i minnesbranschen 
genom kapitalinvesteringar och forsknings- och utvecklingsarbete som återspeglar 
marknadstrender. 

### 

 
Om KIOXIA Europe GmbH 
Europe KIOXIA Europe GmbH (tidigare Toshiba Memory Europe GmbH) är det europeiska 
dotterbolaget till KIOXIA Corporation, en världsledande leverantör av flashminnen och SSD-
minnen. Från uppfinnandet av flashminnen till dagens banbrytande BiCS FLASHTM har 
KIOXIA fortsatt att gå i bräschen för högteknologiska minneslösningar och tjänster som 
berikar människors liv och expanderar samhällets horisonter. Företagets innovativa 3D-
flashminnesteknik BiCS FLASHTM skapar mönstret för framtiden av lagringsminnen i 
högdensitetsapplikationer, inklusive avancerade smarttelefoner, PC-datorer, SSD-minnen, i 
bilindustrin och i datacenter.  
 

Besök KIOXIAs webbplats  
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KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland  

https://www.kioxia.com/en-emea/top.html


Tel: +49 (0)211 368 77-0 E-post:  
KIE-support@kioxia.com  
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