Global lastbilsjätte implementerar svensk-amerikanska
NorthStars batteriövervakning i sina verkstäder
STOCKHOLM, 8 april, 2019 – Världens största lastbilstillverkare Daimler har tillsammans med
svensk-amerikanska NorthStar Battery utvecklat en skräddarsydd version av det trådlösa
batteriövervakningssystemet NorthStar ACE®. Versionen, som kallas AGM Truck Test, är ett
verktyg för batterianalys som för närvarande implementeras hos Daimlers samtliga verkstäder
i Europa, Afrika, Asien och Latinamerika. Det gemensamma projektet är nästa steg i
samarbetet med Daimler som inleddes 2016.
NorthStar Battery är världsledande inom batteriteknologi och ägs av svenska private equity-bolaget
Altor. NorthStars högpresterande batterier Pure Lead AGM är det primära valet för Daimlerlastbilar i
Nordamerika och Europa. NorthStar började leverera batterier till Daimler i Nordamerika 2016 och
levererar till Europa för de nya Mercedes-Benz Actros-, Antos- och Arocsmodellerna sedan 2018.
Som en fortsättning på samarbetet har Daimler och NorthStar utvecklat en skräddarsydd version av
NorthStar ACE® - AGM Truck Test - som fungerar som ett batterianalysverktyg för Daimlers
verkstäder. NorthStar ACE® är ett prisbelönt batteriövervakningssystem som gör det möjligt för
användare att trådlöst få tillgång till realtidsdata och historiska data för sina batterier. Systemet
lanserades för telekomsektorn 2017 och har anammats av flera stora operatörer globalt. Under 2018
lanserades ACE för transportsegmentet.
Med AGM Truck Test kan Daimler, genom att få information om batteriets prestanda under hela dess
livslängd, se till att batterier endast byts ut när de är helt uttjänta, inte tidigare. Om ett batteri fallerar
kan det bytas ut omedelbart för att inte skada andra batterier i samma krets. Sammantaget resulterar
detta i lägre kostnader då batterierna utnyttjas optimalt.
Den första versionen av AGM Truck Test har introducerats av Daimler under första kvartalet i år och
rullas för närvarande ut till samtliga verkstäder i Europa, Afrika, Asien och Latinamerika.
“Vi är glada att ta detta nästa steg i vårt samarbete med Daimler. Med AGM Truck Test kommer
Daimler och deras lastbilar befinna sig i absolut framkant vad gäller batteriövervakning under de
kommande åren”, säger John Semeniuk, President Transportation Division, NorthStar Battery.
Relaterade pressmeddelanden:
https://www.northstarbattery.com/northstar-teams-up-with-leading-global-truck-oem
https://www.northstarbattery.com/northstar-enters-internet-of-things-with-advanced-connectedenergy-concept
https://www.northstarbattery.com/daimler-trucks-signs-us500m-strategic-partnership-with-northstar
Om NorthStar Battery
NorthStar Battery är en svensk-amerikansk världsledare inom batteriteknologi och
energilagringslösningar och ägs av det svenska private equity-bolaget Altor. NorthStar består av två
divisioner – Transportation och Reserve Power. Gruppen har fler än 600 anställda globalt med
huvudkontor i Stockholm och med tillverkningsanläggningar i USA. NorthStar har också ett globalt
distributionsnät och servicecenter i Nord- och Sydamerika, Asien, Mellanöstern och Europa. Läs mer
på www.northstarbattery.com.
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