
 

Pressmeddelande 
 

ABB tecknar robotserviceavtal med Volvo 
Lastvagnar i Umeå 
 
2014-06-24- ABB ska ansvara för support av drygt 300 robotar vid produktionen av 
lastbilshytter hos Volvo Lastvagnar i Umeå. 

 
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har nyligen tecknat ett robotserviceavtal med 
Volvo Lastvagnar i Umeå. Kontraktet, som sträcker sig över tre år, har ett totalt ordervärde för ABB 
på cirka 20 miljoner kronor. 
 
”Det är oerhört glädjande att Volvo Lastvagnar ger oss det här förtroendet. Kontraktet är dessutom 
det mest omfattande som ABB har tecknat i Sverige när det gäller robotservice”, säger Johan 
Eriksson, regionchef vid ABB:s robotserviceenhet i Umeå. 
 
I Serviceavtalet ingår tjänster såsom beredskap, telefonsupport, förebyggande underhåll, 
tekniktimmar och Remote Service, där ABB:s servicetekniker har möjlighet att övervaka robotarna på 
distans. 
 
Volvo Lastvagnar i Umeå har idag en mycket hög automationsnivå i sina tillverkningsprocesser. Det 
innebär också att antalet robotar har ökat kraftigt under senare år. Idag finns drygt 300 ABB-robotar i 
tjänst hos Volvo Lastvagnar i Umeå.  
 
”Helt avgörande för avtalet är vår specialistkunskap tillsammans med den lokala servicesupporten här 
i Umeå. Dessutom har vi bred kunskap om anläggningen. Det innebär att vi både kan bidra med det 
löpande underhållet och i arbetet med att långsiktigt utveckla produktionen”.     
 
Johan Eriksson ser också ett ökat intresse för ABB:s robotservicetjänster hos andra industrier i 
regionen.  
 
”I Norrland är ABB framförallt förknippad med gruvindustri och företag inom papper och massa samt 
kraft. Men här finns också en högt automatiserad tillverkningsindustri och många använder ABB-
robotar i sina processer. Den kunskap vi besitter om vår produkt ska alla tillverkande industrier, små 
och stora företag, i regionen kunna få ta del av. 
 
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar 
prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag 
verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare. 
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