
                         

Pressmeddelande  2022-12-12 

 

 

Parker beställer full Cobot-lina från H&D Wireless 
 
 

First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde Dalumverken 
fått order på fas 2 från Parker Hannifin AB avseende utveckling, tillverkning och driftsättning av 
en semiautomatiserad monteringslinje med integrerad Cobot. Ordervärdet är cirka 0,8 MSEK. 
 
H&D Wireless AB, har till sitt produktområde Dalumverken fått i uppdrag att utveckla, tillverka och 
driftsätta en ny monteringslina åt Parker Hannifin AB. Order för fas 1 kom i maj 2022 och avsåg de 
två manuella stationera i linan och nu har alltså fas 2 beställts av den totala anläggningen där själva 
stationen med en Cobot integreras i flödet där även H&D Wireless MES-mjukvara Casat kommer 
användas genom hela flödet. Totalt beräknas uppdraget värderas till 1,8 MSEK. 
 
"H&D Wireless Dalumverken har presenterat lösningar som får en positiv ROI" säger Mikael 
Antonsson, projektledare och produktionstekniker hos Parker Hannifin AB. 
 
H&D Wireless betecknar denna order på 0,8MSEK, tillsammans med den första, som ett tydligt 
genombrott för produktlinan Dalumverken inom H&D Wireless eftersom det är den första Cobot-
linan som bolaget utvecklar och levererar och där nu Parker Hannifin i Borås blir första kunden. 
Extra betydelsefullt anses denna lösning vara eftersom även produktlinjen Casat får leverera MES-
mjukvaran som styr denna första Cobot-lina. 
Bolaget planerar att leverera fas 2 av projektet under våren 2023 vilket beräknas påverka 
kassaflödet positivt under perioden. 
 
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 MVV 
Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta 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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