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Pressmeddelande 2016-09-05 
 

Insplorion: Strategiskt samarbete med multinationellt 

komponentföretag och AGM Batteries  
 

Ett amerikanskt elkomponentföretag investerar ca $50 000 i ett samarbete med Insplorion och 

battericellstillverkaren AGM Batteries. Syftet är att tillverka en battericell med kommersiella 

tillverkningsmetoder där Insplorions batterisensor blir integrerad. Detta är första gången Insplorions sensor 

kommer att integreras i en kommersiell tillverkningsprocess, varvid prestanda på batteri och sensor kommer 

dokumenteras. Cellen och resultaten av dess utprovning kommer att användas i den fortsatta kontakten 

med större batteritillverkare.  

 

Det multinationella elkomponentföretag är noterat på NASDAQ och har tillverkning i mer än 10 länder och en 

omsättning på åtskilliga hundra miljoner dollar. De har kunder inom batteri- och bilindustrin som bland andra 

Samsung, LG, Ford och Autoliv. Företaget har bett att inte namnges i dagsläget av konkurrensskäl.  

AGM Batteries Ltd är en brittisk battericellstillverkare som grundades 1997. De producerar litium/kobolt/oxid 

och litiummanganoxid cylindriska celler för specialiserade marknader. Det samarbetar med kunder och 

partners för att skala upp ny battericellsteknik i sin 4000 kvm stora tillverkningsanläggning. Förutom att 

utveckla kundspecifika celler och batterier, åtar sig AGM Batteries forskningssamarbeten. Bland annat har det 

brittiska Advanced Propulsion Centre finansierat, med £ 5,4M, ett projekt för att integrera smart battery 

management system i batteripackar för högpresterande HEV (Hybrid Electric Vehicle). 

 

Projektet beräknas ta 6-9 månader och kommer att fokusera på att integrera Insplorions fiberbaserade 

batterisensor i AGM:s battericeller. Med en sensor i batteriet, kan uppladdnings- och urladdningsprocesser 

övervakas bättre och batteriets momentana status kan mätas mer noggrant jämfört med dagens trubbiga 

metoder som endast mäter spänning och temperatur. 

 

”Detta initiala samarbetsprojekt är av strategisk vikt för Insplorion. För storskalig försäljning av vår 

batterisensor har vi alltid sett att vi kommer behöva samarbeta med en större OEM-tillverkare som redan har 

möjlighet till storskalig tillverkning och är etablerad som underleverantör till batteri- och bilindustri. Den stora 

komponenttillverkaren är precis den typen av aktör som passar för oss för att nå ut brett med vår 

batterisensor. Dessutom är AGM Batteries Ltd en utmärkt samarbetspartner i detta skede, då de är vana vid att 

jobba med innovativa projekt” säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion. 

 

"Vi ser att Insplorions teknik kan integreras i celler och det kommer att ge ovärderlig information för att 

optimera prestanda i de snabbt växande marknaderna inom bil- och och energilagringsindustrin. Dessa 

kommer att överträffa dagens Li-jon-volymer som drivs av hemelektronik- och telekombranschen", säger 

Steven Farmer, COO på AGM Batteries Ltd. 
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