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Pressmeddelande 

Kista, 10 februari, 2022 

 

Sivers Semiconductors och MaxLinear samarbetar för att 

utveckla punkt-till-punkt radio-lösning 

 

KISTA, Sverige / CARLSBAD, Kalifronien – 10 february, 2022 – MaxLinear, Inc. 

(NASDAQ: MXL), och Sivers Wireless, ett helägt dotterbolag till Sivers 

Semiconductors AB, presenterar idag den gemensamma utvecklingen av en V-band 

RF/modem lösning som möjliggör revolutionerande punkt-till-punkt radio 

produkter på det olicensierade 57-71 GHz bandet. 

Tack vare det kraftigt ökande behovet av 5G och bredband, har behovet av att 

transportera trafik till och från basstationer och accesspunkter i Fixed Wireless Access 

(FWA) näten ökat kraftigt. Sivers och MaxLinear har gått samman med en ledande OEM 

kund (Original Equipment Manufacturer) för att utveckla en radiolösning med längre 

räckvidd för olicensierade punkt-till-punkt produkter. Detta projekt är nu i 

utvecklingsfasen där bolagen tillsammans tagit fram en så kallad referensdesign följt av en 

första kundprodukt med förväntad utrullning hos slutkund mot slutet av 2022 eller början 

av 2023. 

Lösningen är ideal för såväl trådlösa bredbandsoperatörer (så kallade WISPs, Wireless 

Internet Service Providers), som inte själva äger spektrum för punkt-till-punkt radiolänk, 

som mobiloperatörer i behov av resurser för att transportera trafik med krav på höga 

datahastigheter från sina 5G installationer. Sivers radiolösning för V-band kombinerat 

med Maxlinears MxL85110 mmWave basbandsmodem erbjuder inte bara en kapacitet på 

10Gbps eller mer, det ger samtidigt en mer kostnadseffektiv lösning jämfört med vad som 

finns tillgängligt idag. 

Enligt ABI Research’s data förväntas mobila 5G abonnemang öka med 41,2% och enligt en 

artikel publicerad i RCR Wireless, kommer mikrovågsbaserad så kallad ”backhaul” att 

utgöra den totala majoriteten för global backhaul från 2027 och backhaul för Small Cell 

basstationer kommer att öka från 1,6 miljoner länkar till 6,1 miljoner länkar år 2027 med 

en CAGR på 25,8% 

”För tillfället arbetar vi gemensamt i ett första kundprojekt och värdesätter möjligheten att 

arbeta med världsledande punkt-till-punkt leverantör som MaxLinear. Vi sätter stor vikt på 

möjligheten att jobba tillsammans med dem och slutkunden i ett detta projekt. Det är ett 

konkret bevis på vår förmåga att vara en ledande leverantör inom millimetervågsområdet. 

Detta projekt kommer att revolutionera sättet man designar 60 GHz punkt-till-punkt 

lösningar på, vilket ger trådlösa bredbandsoperatörer och  
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mobiloperatörer runt om i världen möjligheten att möta det växande behovet av så kallad 

”backhaul kapacitet” till en lägre kostnad”, säger Anders Storm, VD och koncernchef på 

Sivers Semiconductors. 

”Eftersom trådlösa nät kräver alltmer bandbredd för att stödja 5G applikationer, kommer 

operatörer att behöva nya verktyg och lösningar för att transportera den enorma 

mängden data med minsta möjliga fördröjning”, säger Brendan Walsh, VP Wireless 

Infrastructure, MaxLinear Inc. ”Kombinationen av Sivers ihop med vår marknadsledande 

teknologi kommer slutligen att öppna upp för en lösning med exceptionell bandbredd och 

hög prestanda för det olicensierade 60 GHz bandet. Det kommer att erbjuda operatörer 

en kostnadseffektiv och attraktiv lösning” 

MaxLinear kommer att hålla informationsmöten  kring sina nya lösningar för sin nästa 

generations portfölj av millimetervågs produkter i MaxLinears mötesrum på Mobile World 

Congress, på Fira Gran Via Hall 2, Stands 2B13MR från den 28 februari till den 3 mars, 

2022. För att boka möten, vänligen kontakta MWC2022@MaxLinear.com 

Sivers Semiconductors kommer att demonstrera sina lösningar i Sivers monter på Mobile 

World Congress, Fira Gran Via, Hall 5, monter 5E2 mellan den 28 februari och den 3 mars, 

2022. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Anders Storm, VD och koncernchef 

Tel: +46 (0)70 262 6390  

Epost: anders.storm@sivers-semiconductors.com  

MaxLinear Inc. Press Contact: 

Debbie Brandenburg 

Sr. Marketing Communications Manager  

Tel: +1 669-265-6083 

dbrandenburg@maxlinear.com 

MaxLinear Inc. Corporate Contact: 

Brendan Walsh 

Vice President, Wireless Infrastructure Group 

Tel: +1 760-517-1369 

press@maxlinear.com 

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och 

Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-

och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer 

och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, 

Sverige. För mer information: www.sivers-semiconductors.com 

MaxLinear, Inc. (NASDAQ: MXL) is a leading provider of radio frequency (RF), analog, digital and mixed-signal integrated circuits for 

access and connectivity, wired and wireless infrastructure, and industrial and multimarket applications. MaxLinear is headquartered 

in Carlsbad, California. For more information, please visit www.maxlinear.com. 

MxL and the MaxLinear logo are trademarks of MaxLinear, Inc. Other trademarks appearing herein are the property of their 

respective owners.  
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Cautionary Note About Forward-Looking Statements 

This press release contains “forward-looking” statements within the meaning of federal securities laws. Forward-looking statements 

include, among others, statements concerning or implying future financial performance, anticipated product performance and 

functionality of our products or products incorporating our products, and industry trends and growth opportunities affecting 

MaxLinear, in particular statements relating to MaxLinear, including but not limited to potential market opportunities, functionality, 

and the benefits of use of such products. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, and 

other factors that may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied by these forward-looking 

statements. We cannot predict whether or to what extent the URX series will affect our future revenues or financial performance. 

Forward-looking statements are based on management’s current, preliminary expectations and are subject to various risks and 

uncertainties that could cause actual results to differ materially from those described in the forward-looking statements. Forward-

looking statements may contain words such as “will be,” “will,” “expected,” “anticipate,” “continue,” or similar expressions and include 

the assumptions that underlie such statements. The following factors, among others, could cause actual results to differ materially 

from those described in the forward-looking statements: intense competition in our industry and product markets; risks relating to 

the development, testing, and commercial introduction of new products and product functionalities; the ability of our customers to 

cancel or reduce orders; uncertainties concerning how end user markets for our products will develop; our lack of long-term supply 

contracts and dependence on limited sources of supply; potential decreases in average selling prices for our products; impacts from 

public health crises or natural disasters; and the potential for intellectual property litigation, which is prevalent in our industry. In 

addition to these risks and uncertainties, investors should review the risks and uncertainties contained in MaxLinear’s filings with the 

United States Securities and Exchange Commission, including risks and uncertainties arising from other factors affecting the 

business, operating results, and financial condition of MaxLinear, including those set forth in MaxLinear’s most recent Annual Report 

on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q, and Current Reports on Form 8-K, as applicable. All forward-looking statements are 

qualified in their entirety by this cautionary statement. MaxLinear is providing this information as of the date of this release and 

does not undertake any obligation to update any forward-looking statements contained in this release as a result of new 

information, future events, or otherwise. 
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