
                         

Pressmeddelande  2021-10-13 

 

H&D Wireless första beställning av Casat4.0 från Volvo 

AB 
 

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har för sitt produktområde Casat 
erhållit första beställningen mot det ramavtal med Volvo AB bolaget rapporterade om i 
november 2020. H&D Wireless erhöll Casat genom uppköpet av MVV våren 2019 som under 
många år utvecklat och optimerat Casat åt bland annat Volvo och Parker. Nu har H&D Wireless 
AB under detta år infört och testat Casat4.0 i Volvo Pentas fabrik i Vara.  
 
Casat är ett så kallat MES-system, Manufacturing Execution System. Casat är alltså ett 
mjukvaruverktyg som används för produktionsberedning samt digitala instruktioner till 
operatörerna vid tillverkning av företrädesvis mekaniska maskiner med mycket manuella steg eller 
en kombination av manuella steg och robotar sk. Cobots. Casat är mer än ett MES system genom 
högre integration mot beredningssystem och verktyg samt bättre spårbarhet av tillverkade 
enheter. Hos Volvo så har Casat3.0 används vid tillverkning av båtmotorer hos Volvo Penta och nu 
är man efter lång testning redo att ta in nästa generations Casat, dvs Casat4.0. Projektet har pågått 
sedan november 2020 och man planerar att gå över till den nya generationen under oktober 2021.  
 
Avtalet som ingicks 2020 är ett ramavtal där avrop göras med separata kvartalsbeställningar. Antal 
användare av Casat 4.0 är planerat att öka på Volvo och totala intäkten av affären är stigande. 
Intäkten från affären uppskattas för H&D Wireless till 4-5MSEK över en 3 års period eftersom 
avtalet gäller 2021 - 2023. Värdet på denna beställning är drygt 200ksek och stigande framöver. 
 
 
 
För ytterligare information om detta pressmeddelande vänligen kontakta: 

Pär Bergsten, CEO H&D Wireless 

Växel +46-8-55118460 

Email: investors@hd-wireless.se 

Web: www.hd-wireless.com 

 

 

Om H&D Wireless AB 

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering 
(RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon 
trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som 
digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner 
med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även H&D 
WIRELESS Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Swegon och 
Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med 
Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: 
www.aqurat.se 
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