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ABB utökar sin flexibla 
tillverkningsportfölj med innovativt 
skyttelsystem med magnetisk 
levitation  
Ett strategiskt partnerskap med Planar Motors Inc. (PMI) stärker B&R:s adaptiva 

maskinerbjudande genom att integrera PMI:s nya milstolpe inom 

produktionsteknik i öppen, adaptiv tillverkning  

ABB samarbetar med PMI i Kanada om att utöka sitt erbjudande inom maskinautomation: Integreringen 

av PMI:s teknik för magnetisk levitation i företagets portfölj hos divisionen Machine Automation (B&R) 

kommer att snabba upp övergången från en strikt linjär produktion till en öppen, adaptiv tillverkning. 

Detta kommer att stötta B&R-kunderna i övergången till mycket flexibel och exakt tillverkning som svar 

på den fundamentala övergången till Batch Size One Production och kortare produktlivscykler. ABB har 

dessutom tagit en betydande aktieandel i PMI som en del av avtalet.  

 

PMI, som grundades 2017 som startup-företag, är baserat i Vancouver i Kanada. Företaget är global 

ledare inom magnetiskt leviterade planarmotorer och smarta robottransportsystem. PMI:s intelligenta 

skyttelteknik har integrerats i B&R:s portfölj och lanserades idag under produktnamnet ACOPOS 6D. Den 

kommer att erbjuda ABB:s kunder den största flexibiliteten inom tillverkning, montering och paketering.  

 

ACOPOS 6D är ett skenfritt produkttransportsystem med intelligenta skyttlar som rör sig fristående 

mellan olika stationer utan att vara bundna vid ett fast, sekventiellt produktionsflöde. ACOPOS 6D-

skyttlarna är kontaktlösa, tysta och exakta och glider fritt ovanpå en yta. De accelererar och manövrerar 

i alla riktningar med sex graders spelrum – de kan till och med röra sig vertikalt på väggar.  

 

Utan mekanisk friktion eller resulterande föroreningar lämpar sig tekniken särskilt bra med de snabba 

omläggningar i tillverkningen som påskyndats av den pågående pandemin och behovet av en steril miljö 

i industrier som på grund av detta snabbar upp sin automatisering, exempelvis livsmedel, sjukvård och 

läkemedel. 

 

På liknande sätt som automatiskt styrda fordonssystem (AGV:er) kan kunderna dra nytta av 

rörelsefriheten hos artiklar som bärs inuti eller mellan flera olika maskiner. Med ACOPOS 6D kan 

maskinerna simultant tillverka olika produktvarianter eller till och med helt olika produkter. Varje skyttel 

kan navigera sin egen väg genom produktionsprocessen mitt bland en svärm av andra skyttlar och ta sin 

egen produkt längs en unik väg till de stationer den matar för anpassad produktion.  

 

”Med ACOPOS 6D tänjer vi än en gång de teknologiska gränserna genom att dra nytta av vårt starka 

partnernätverk. ACOPOS 6D ger oöverträffad flexibilitet för många olika typer av industrier, och sektorer 

som hälsovård och läkemedel kan dra nytta av våra flexibla tillverkningslösningar”, säger Sami Atiya, chef 

för ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation. ”Genom vårt samarbete kompletterar vi vår 

branschledande robot- och maskinautomationsportfölj och främjar vår position som det enda företaget 
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som erbjuder maskintillverkare och industrikunder hela utbudet av integrerade hårdvaru- och 

programvarulösningar från en enda källa.” 

 

Xiaodong Lu, chef för och en av grundarna av PMI, säger: ”Genom samarbetet med ABB kan vi 

vidareutveckla vår teknik och revolutionera den industriella tillverkningen. Vår teknik fungerar smidigt 

med ABB:s maskinautomationslösningar så att kunderna kan dra nytta av oöverträffad flexibilitet, 

precision och intelligens. Vi är glada att kunna fortsätta vår tekniska framgångssaga tillsammans med 

ABB:s globala närvaro och domänkunnande.”  

 

B&R är en enhet inom ABB:s affärsområde Robotics and Discrete Automation och är global teknikledare 

inom maskinautomation. B&R kombinerar toppmoderna teknologier med avancerade konstruktioner för 

att tillhandahålla kunder i praktiskt taget alla industrier med helhetslösningar för maskin- och 

fabriksautomatisering, rörelsestyrning, HMI och integrerad säkerhetsteknik.  

 

ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik, maskinautomatisering och digitala 

tjänster och tillhandahåller innovativa lösningar för en mängd olika branscher, från bilindustrin till 

elektronik och logistik. Vi är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och har levererat över 

400 000 robotlösningar. Vi hjälper kunder av alla storlekar att öka produktiviteten, flexibiliteten och 

enkelheten samt att förbättra kvaliteten i slutprodukterna. Vi stöttar kundernas övergång till den 

uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har fler än 

10 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder. www.abb.com/robotics 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och 

industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där 

mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar 

ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång 

historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 

110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 27 januari 2021, 

vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska 

pressmeddelandet. 
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