
 

 

 
 

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser 

som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller 

tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och 

beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara 

och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala 

tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 2 000 dedikerade 

medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com 

Pressmeddelande, 15 februari 2022 

Nytt ramavtal för automatiserings-

lösningar inom life science 
Semcon har tecknat ett nytt ramavtal som leverantör till Graniten. Avtalet, som 

löper tillsvidare, täcker tjänster inom robotprogrammering, el-konstruktion, 

mekanisk konstruktion och validering.  

Graniten är en global produktleverantör inom läkemedels- och sjukvårdsautomation 

och erbjuder produkter som sträcker sig från skräddarsydda innovationer till 

fullskalig produktionsutrustning. Företaget har sin grund i affärs- och 

teknikinnovation och samarbetar idag med flera stora partners inom 

läkemedelsindustrin och labbautomation. 

– Detta är ett väldigt intressant samarbete för oss på Semcon. Graniten är 

specialiserade på automationslösningar inom life science, vilket knyter ihop 

våra kompetenser inom branschen med vår expertis inom automation, säger Robert 

Eliasson, Area Manager Production Development på Semcon. 

Det nya ramavtalet innefattar tjänster inom el-konstruktion, 

PLC/robotprogrammering, automation, mekanisk konstruktion och validering. 

Avtalet innebär en utökning av tidigare samarbete inom nya specialistområden.  

Experter på effektiv produktion 

Som del av Semcons erbjudande stöttar vi kunder inom flera branscher med 

utveckling av en mer effektiv, hållbar och säker produktion. Bland annat med 

hjälp av nyckelfärdiga leveranser inom specialmaskiner, robotceller, 

produktionsverktyg och mycket mer. Läs mer om Semcons erbjudande inom 

Produktionsutveckling. 

Läs mer om Graniten. 

Läs mer om Semcons erbjudande inom life science. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon 

Tel: +46 (0) 739-737 200  

Email: per.nilsson@semcon.com 
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