
 

 

Pressmeddelande 2020-04-24 

 

Unibap får följdbeställning från SweTree 
Technologies AB avseende pilotinstallation för 
automatisk sortering och kvalitetsavsyning  
 
SweTree Technologies AB lägger en uppföljningsbeställning på Unibap 
avseende systemoptimering och pilotinstallation av automatisk sortering 
och kvalitetsavsyning av somatiska embryon för skogsnäringen. 
Beställningen är en fortsättning på tidigare genomfört design- och 
konstruktionsarbete enligt pressmeddelande i november 2019 och som 
avslutades under våren 2020. Ordervärdet är ca 1 900 000 kronor och 
leveransen görs under 2020.  
 
Automationslösningen som ska levereras omfattar design av en komplett pilotproduktionscell som bygger 
på Unibaps förmågemoduler för robotiserad sortering och kvalitetsavsyning till automatiserad 
högvolymsproduktion och på SweTree’s specialkompetens om somatiska embryon. I beställningen ingår 
även att vidare optimera systemet med avseende på precision och cykeltid.  
SweTree avser att driftsätta pilotfabriken under 2021 och använda resultaten för att fatta beslut om en 
investering avseende en fullskalig kommersiell fabrik för 20 miljoner granplantor per år. 
 
SweTree Technologies AB är ett utvecklings- och innovationsbolag inom skogsbioteknologi som ägs av 
Stora Enso, Kempestiftelserna, Sveaskog, RuAsset, Holmen samt holdingbolaget Woodheads AB med 
forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms 
universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 
 
- Vi är mycket glada för att SweTree Technologies AB återigen ger oss förtroendet att leverera intelligenta 
automationslösningar för den svenska skogsnäringen och i förlängningen den globala marknaden. Det här 
projektet är ett kvitto på att vår teknologi fungerar väl för högvolyms plockning och sortering samt 
kvalitetskontroll inom bioekonomin. Vidare även att det går att skapa effektiva autonoma 
automationslösningar utifrån artificiella operatörer baserade på byggblocken i Unibaps intelligenta vision 
plattform (IVP), säger VD Fredrik Bruhn.  
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För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Bruhn 
Verkställande Direktör 
vd@unibap.com 
+46 70 783 32 15 
  



 

 
 

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
24 april 2020 klockan 08.30 CET. 

 

Kort om Unibap 

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar 
baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter 
som idag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets 
kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. 

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.  

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser. 

Läs mer om SweTree Technologies AB och satsningen kring automatiserad produktion av skogsplantor: swetree.com 

https://swetree.com/news/swetree-technologies-and-forest-industry-invest-50-million-pilot-plant-future-forest-plants 

 


