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ABB och Ericsson samarbetar för att 

accelerera trådlös automatisering för 

flexibla fabriker 
– Ericsson och ABB stärker sina långvariga relationer genom att underteckna 

ett samförståndsavtal (MoU) på Hannover Messe 2019, där de stärker sin ge-

mensamma vision om framtida flexibel produktion med avancerad automati-

sering och trådlös kommunikation 

 

– Kompletterande tekniker och erfarenhet kommer att snabba upp det indust-

riella ekosystemet för att förverkliga Industri 4.0 och frigöra nya affärsmöj-

ligheter 

 

– Det intelligenta automatiseringssystemet som är i drift vid Ericssons tillverk-

ningsanläggningar i Tallinn, Estland använder en helt automatiserad flexibel 

robotcellslösning från ABB 

ABB och Ericsson har stärkt sitt samarbete för att accelerera det industriella ekosystemet för flexibel 

trådlös automatisering, något som kommer att möjliggöra utökade uppkopplade tjänster, industriell IoT 

och artificiell intelligens i framtiden. 

 

Samarbetsparterna befäste sin gemensamma vision för framtida flexibel produktion med automatise-

ring och trådlös kommunikation genom att underteckna ett samförståndsavtal (MoU) på Hannover 

Messe 2019. Detta sker under en era med Industri 4.0 och 5G då företagen kan njuta av fördelarna med 

ökad produktivitet genom automatisering och digitalisering.  

 

Samförståndsavtalet bekräftar partnernas överenskommelse att fortsätta det nära forskningssamar-

betet, forska kring förbättringar av tillverkningsprocesser och automatisering samt hitta nya affärsmöj-

ligheter för det industriella ekosystemet. 

 

Ulrich Spiesshofer, koncernchef på ABB, säger: ”Vi är mycket glada över att utvidga vårt samarbete 

med Ericsson när världen nu närmar sig eran med 5G. Samarbetet kommer att göra det möjligt för 

oss att dra nytta av de enorma förbättringarna i trådlösa anslutningar för att leverera avancerade 

automatiseringslösningar, robotar och artificiell intelligens så att våra kunder kan öka produktivite-

ten och konkurrenskraften och digitalisera sina verksamheter.” 

 

Börje Ekholm, President och CEO på Ericsson, säger: ”Ericsson och ABB har redan ett nära samarbete 

inom forskning på 5G och tekniker inom industriell IoT. I och med samförståndsavtalet stärker vi vårt 

partnerskap för att accelerera det industriella ekosystemet och förverkliga den fulla potentialen i flexibel 

automatisering, där vi låser upp nya affärsmöjligheter som möjliggörs genom att kombinera 5G och In-

dustri 4.0.”    
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De båda partnerna introducerar redan en ny generation av intelligenta fabriksteknologier där Ericsson 

driftsätter ett intelligent automatiseringssystem vid tillverkningsanläggningarna i Tallinn. ABB tillhanda-

håller en helt automatiserad flexibel robotcellslösning för slutmonteringen av 5G-radior.  

Vid Hannovermässan 2019 visar ABB och Ericsson upp sina senaste och mest innovativa tekniker och de-

monstrerar hur de möjliggör ”framtidens fabrik” med de senaste flexibla robotarna, trådlösa tekniker, 

5G, industriell IoT samt teknik för rörelsestyrning. 

 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för di-

gitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra 

kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Ro-

botics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. 

ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar 

i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare.  
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