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ABB samarbetar med Exeger för att 

påskynda världens omvandling till ren 

energi  

ABB:s högeffektiva robotar och expertis inom industriell automatisering ska 

hjälpa Exeger att skala upp produktionen av unik patenterad solcellsteknik. 
 

ABB tillkännagav idag ett nytt samarbete med svenska Exeger Operations AB. Samarbetet kommer att 

möjliggöra för Exeger att stärka produktionskvaliteten på det unika fotovoltaiska materialet på Stock-

holmsfabriken och utveckla automatiseringslösningar för Exegers nya toppmoderna helautomatiserade 

fabrik som börjar byggas i en nära framtid.   

Exegers material är unikt på marknaden med den patenterade fotovoltaiska tekniken som möjliggör ljus-

laddning både utomhus i direkt solljus och inomhus i begränsat eller artificiellt ljus. Genom integrering i 

konsumentelektronik och smarta produkter för hemmet förbättras användarupplevelsen avsevärt med 

en betydande förlängning av batteridrifttiden.  

”ABB:s oöverträffade erfarenhet av att automatisera fabriker och deras portfölj med smarta robotlös-

ningar passar perfekt för våra ambitioner att snabbt skala upp vår solcellstillverkning. Genom att helt 

automatisera produktionen med hjälp av ABB:s högeffektiva robotar kan vi minska energiåterbetal-

ningstiden för varje solcell som produceras och hjälper därmed människor att minska sina koldioxidut-

släpp”, säger Exegers CEO Giovanni Fili. 

Det tekniska samarbetet består av tre centrala projekt. 

För det första levererar ABB sin robot- och automatiseringsteknik för att öka automatiseringsnivån i Ex-

egers befintliga fabrik i Stockholm. Med den bästa rörligheten i klassen också i höga hastigheter är ro-

botar som IRB 1200 och IRB 910INV SCARA utformade att tillgodose Exegers behov av snabb och repe-

terbar punkt-till-punkt-noggrannhet vid tillverkning av det ljusladdande materialet på olika och 

komplexa ytor. 

För det andra har ABB bildat ett dedikerat teknikteam i Sverige för att bistå Exeger vid framtagningen av 

specialiserade lösningar som ska utvecklas för en ny toppmodern helautomatiserad fabrik som Exeger 

ska börja bygga i Sverige i en nära framtid. 

För det tredje kommer ABB att utvärdera potentialen att införliva Exegers solceller i framtida ABB-

produkter för att minska miljöpåverkan från ABB och kunderna runt om i världen. Ett exempel kan vara 

att utnyttja Exegers solcellsteknik till att driva avancerade sensorer. 

”Med den allt större efterfrågan från våra kunder på lösningar med ren energi vill vi gärna stödja och 

göra det möjligt för företag med en tydlig agenda att driva innovationer och bidra till att påskynda värl-

dens omvandling till ren energi”, säger Dennis Helfridsson, chef för ABB:s affärsområde Robotics & Di-

screte Automation i Sverige och tillträdande vd för ABB Sverige. ”För att hjälpa Exeger att förverkliga den 

långsiktiga strategin att bidra till att återställa koldioxidbalansen på planeten kommer ABB:s 
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automatiseringsteknik att göra att Exegers nya fabrik kan producera upp till tio gånger årskapaciteten 

på den gamla fabriken. Vi gläder oss över att påbörja vår resa med Exeger och ser fram emot de ömsesi-

diga fördelar som våra gemensamma teknologier och innovationer kan föra med sig”. 

Om Exeger 

Exeger är ett företag inom djup teknik som tillverkar ett koldioxidpositivt material som konverterar ljus-

energi till elenergi. Materialet förbättrar produkter i både naturlig och artificiell belysning med en inte-

grerad strömkälla. Exegers vision är en bättre värld där alla ytor kan bli strömgenererande tack vare ljus. 

Företagets mål är att förändra uppfattningen om tillgänglig energi genom att integrera egenström i var-

dagens produkter – ju ljusare, desto bättre. Enkel och oändlig energi kommer att driva globala föränd-

ringar in i en ny tidsålder av innovation och hållbarhet. www.exeger.com 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med 

över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, 

Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala platt-

formen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB 

verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com 
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