
Sjutton Zoom Uphill® levererade Q1
Trots den rådande coronapandemin har vi Q1 haft ett av de bästa kvartalen på flera år då det gäller leveranser, vilket innebär att vi i stort
sett följer vår plan. Totalt levererade vi 17 st Zoom Uphill®, varav 10 st till USA. Men Zoomar gick också till slutkunder i Nederländerna,
Italien, Australien och Sverige.

Hur Q2 kommer att bli är väldigt svårt att prognostisera. Trots läget i världen får vi dock in nya förfrågningar, och för några dagar sedan en
order på en Zoom som ska levereras ända till Nya Zeeland.

Lyckligtvis har vi insatsvaror för att producera de ordrar som kommer. Det kommer räcka till efter sommaren om vi säljer enligt plan. Vi har
också nyckelkomponenter klara i Kina för att kunna täcka behovet för hela 2020. För att minska transportkostnaderna kommer de likt den
senaste leveranser att skickas med båtfrakt, vilket tar ca 3 månader.  

Apropå produktion så jobbar vi nu också med att flytta hopmontering till Västerås. Det kommer göra att vi får bättre kontroll på det som
tillverkas och vi kan också enklare kunna testa nya potentiella uppgraderingar för kommande modeller. Mer information om det kommer
senare.

För mer information kontakta

VD Pehr-Johan Fager
Zoomability Int AB

0709-203961
pj@zoomability.com

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de
nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men
även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock
och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och
stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark
och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad
rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 


