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Pressmeddelande 
 
Stockholm den 7 januari 2019 
 
Hexagon stärker sin position inom smarta fabriker med autonoma produktionslösningar från Etalon 
 
Hexagon AB, en global ledare inom digitala lösningar, tillkännagav idag förvärvet av Etalon, en leverantör av 
kalibreringslösningar för maskiner inom tillverkningsindustrin. Etalons lösningar övervakar och kompenserar 
kontinuerligt för avvikelser i maskinverktyg, mätmaskiner, robotar och konstruktioner för att säkerställa den 
exakta dimensionen av tillverkade delar. 
 
Etalon grundades 2004 och har cirka 25 anställda med domänexpertis inom produktion och metrologiteknik. 
Dess lösningar används av kunder inom maskinteknik, industriell instrumentering, fordons- och flygteknik 
samt forskningssektorn. Etalons portfölj förstärker Hexagons erbjudande inom kalibreringslösningar och är ett 
bra komplement till Hexagons lösningar inom området mätmaskiner, som nu innehåller 
maskinverktygsprober, mjukvara och kalibreringsutrustning. 
 
”Genom att vara en del av Hexagon kan Etalon stärka och expandera sin position inom maskinkalibrering. 
Dessutom är förvärvet en naturlig expansion av Hexagons strategi inom datastyrda smarta fabriker och 
stärker vårt åtagande att öka kundvärdet genom att väva samman produktion och metrologi samt ökad 
autonomi genom maskinledda processer," säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén. "Vi är mycket 
glada att kunna välkomna ett sådant innovativt team ombord och ser fram emot att tillsammans utveckla nya 
lösningar för våra kunder." 
 
Etalon har huvudkontor i Braunschweig, Tyskland, och har ett globalt nätverk av distributionspartners. Etalon 
kommer att ingå i divisionen Hexagon Manufacturing Intelligence. Förvärvet konsolideras från och med idag 
och har ingen signifikant påverkan på Hexagons resultat. 
 
För mer information, kontakta: 
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 
 
Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd 
där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla 
processer. 
 
Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och 
dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom 
tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer. 
 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om 
cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB 
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