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Heliospectras nya intelligenta ljussystem på plats hos
Swedeponic – ”Nya LX60 håller vad den lovar”
I förra veckan lanserade Heliospectra, som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för
växtforskning och växthusodling nya generationen intelligenta ljussystem, LX60.
Det patenterade systemet LX60 är effektivare, billigare och energisnålare jämfört med tidigare
produkter.
– LX60 håller vad det lovar. Sammantaget ser det mycket positivt ut, säger Ulf Jonsson på
Swedeponic, som är ledande i Europa inom odling av färska örter på kruka för
dagligvarumarknaden och som redan har det nya ljussystemet på plats i en av sina anläggningar.
Agronomen Ulf Jonsson, som startade Swedeponic 1995, har sedan
Heliospectra startade 2006 varit en viktig partner i utvecklingen av intelligent
ljusteknologi för växtforskning och växthusodling. Idag är Swedeponic
ledande i Europa och fortfarande en viktig samarbetspartner – och kund.
– För oss är det förstås viktigt att hela tiden begränsa vår klimatpåverkan,
minimera energiförbrukningen och samtidigt optimera kvaliteten på våra
produkter. Nya LX60 är en del i det arbetet och i den ständiga ambitionen,
säger Ulf Jonsson.
Swedeponic har haft 22 armaturer av LX60 på plats på sin anläggning i
Hejsta utanför Södertälje och kommer att kommer att installera ytterligare 22
LX60 inom snar framtid.
Enligt Heliospectras beräkningar genererar LX60 nästan 50 procent mer ljus
på plantorna jämfört med föregångaren, L4A. Man har också lyckats minska
vikten till 8 kilo från tidigare 13 kilo.
– Ulf och Swedeponic var vår första kund och har också blivit en viktig
partner i vårt utvecklingsarbete. När våra produkter lever upp till hans och
Swedeponics krav vet vi att vi träffat rätt, säger Staffan Hillberg, vd för
Heliospectra.
Tidigare i vår tog Heliospectras styrelse beslut om notering på Nasdaq OMX
First North, planerad till den 18 juni. Man genomför nu också en garanterad
nyemission på 22,65 miljoner kronor.
– Nya resurser och breddat ägande är viktiga ingredienser i den fas och i den offensiva internationella
lanseringsfas vi går in i nu. LX60, som är vår första volymprodukt för professionell växthusodling, har unika
egenskaper jämfört med de produkter och system som finns på marknaden idag, säger Staffan Hillberg.
För ytterligare information
Staffan Hillberg, vd Heliospectra tfn +46 708 36 59 44, staffan@heliospectra.com
Ulf Jonsson, grundare Swedeponic, tfn +46 703 65 58 87
Lars Sjögrell, presskontakt Heliospectra tfn +46 702 69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se
För prospekt och information inför nyemission, notering etc. www.heliospectra.com
Heliospectra grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling.
Heliospectras produkter baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntesen tillsammans med ett unikt sätt att
tillgodogöra modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella
marknaden. Företaget har samlat in över 4,48 miljoner dollar i riskkapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom
akademiska stipendier. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin framtidstänkande teknologi. Huvudägare:
Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Weland Stål www.welandstal.se
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