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Coor först i Europa med nästa generations städ-
robot 
 
Återigen är Coor först med en ny banbrytande städrobot, som är 
den första professionella borstvalsdammsugaren för offentliga 
miljöer. Den nya innovativa roboten utför lokalvård både snabbt 
och hållbart med hög städkvalitet.  

Taski Aerobot 1850 är en städrobot som utför arbetet utan förare. 16 
sensorer “ser” 360 grader runt roboten, vilket gör den säker för om-
givningen. Den kan dessutom stanna på 0,48 sekunder, vilket är 
snabbare än reaktionstiden hos en människa. Roboten utför konse-
kvent de dagliga golvrengöringsrutinerna och städar upp till 1 000 
kvm per timme.  

- Det här är en mycket spännande innovation. Vi testar roboten 
på vårt huvudkontor för att sedan kunna ta ut den till våra 
kunder. Fördelarna är många, exempelvis så har den ett mil-
jövänligt filtreringssystem av luften som ger dokumenterad 
mycket bra städkvalitet. Dessutom kan lokalvårdarna omdis-
ponera sitt arbete för att utföra mer komplexa uppgifter. En 
win-win situation helt enkelt, säger Karin Sparr, affärsenhets-
chef Specialisttjänster på Coor.  

Roboten invigdes på Coors kontor den 4 maj, då den också döptes 
till ”Jim”. 
 

- Coor erbjuder intelligenta servicelösningar som hela tiden ut-
vecklas och anpassas till kundernas förändrade förutsättning-
ar och utmaningar. Vår ambition är att ligga i utvecklingens 
framkant, vilket denna produktlansering är ett bevis på. Att an-
vända QR-koder, sensorer, drönare och olika robotar i våra 
leveranser blir allt vanligare idag, säger Rikard Wannerholt, 
chef för Verksamhetsutveckling och Transformation.   
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Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa faci-
lity management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), 
fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, 
leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas 
kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga 
verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, 
NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia, Trafikverket, Vasakronan 
och Volvo Cars.  
 
Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per 
den 31 mars 2017 hade bolaget cirka 6 500 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Fin-
land, och en årsomsättning på cirka 7 700 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i 
förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i 
ett bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/. 
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