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HiQ SOLMII PUITESOPIMUKSEN ESAB:n KANSSA  
HiQ ja maailman suurimpiin hitsauslisäaineiden sekä hitsaus- ja 
leikkauslaitteiden valmistajiin kuuluva ESAB ovat solmineet 
puitesopimuksen. Sopimus on kestoltaan vuoden mittainen ja se 
sisältää jatkomahdollisuuden. HiQ valitti in mukaan hankinnan kaikkiin 
järjestelmäkehitykseen li ittyviin osa-alueisiin. 
 
“Olemme Pohjoismaiden johtavia toimijoita järjestelmäkehityksessä ja luonnollisesti 
ylpeitä siitä, että meidät valittiin laajasta joukosta palveluntarjoajia. ESAB on 
mielenkiintoinen, globaali toimija, joka HiQ:n tavoin on teknologisen kehityksen 
etulinjassa. Odotamme innolla voivamme tuoda osaamisemme ja kokemuksemme 
kehittämään entisestään ESAB:n liiketoimintaa, ja helpottamaan sekä heidän 
asiakkaidensa että työntekijöidensä arkea,” sanoo HiQ Göteborgin toimitusjohtaja 
Jerker Lindstén. 
 
Puitesopimus kattaa kuusi osa-aluetta: järjestelmäsuunnittelu, testaus, 
järjestelmäarkkitehtuuri, sulautettujen järjestelmien suunnittelu, projektinhallinta ja 
teollinen muotoilu.  
 
“Yhä useampi yritys on täysin riippuvainen IT-ratkaisuista, eikä vähiten 
teollisuudessa. Innovatiiviset ja toimintaa helpottavat digitaaliset ratkaisut ovat 
avainasemassa tämän päivän kovassa kilpailussa menestymisessä. Autamme useita 
globaaleista teollisuusasiakkaistamme luomaan älykkäitä palveluita, jotka 
yksinkertaistavat päivittäistä työtä ja luovat uutta liiketoimintaa,” sanoo HiQ:n 
konsernijohtaja Lars Stugemo. 
 
 ESAB on yksi maailman johtavista hitsauslisäaineiden sekä hitsaus- ja leikkauslaitteiden 
valmistajista. Vuonna 1904 perustettu ESAB tunnetaan laajalti innovatiivisista ratkaisuistaan. 
Yrityksen tuotteet kehitetään asikaspalautteen pohjalta markkinajohtajan osaamista ja 
kokemusta hyödyntäen. Viidellä mantereella sijaitsevien tuotantolaitosten ja yli 8600 
työntekijän voimin ESAB toimittaa tuotteita ja tukipalveluja asiakkaille kaikkialla 
maailmassa. 
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