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Nu ingår KUKA Nordic samarbete med ytterligare en ny partner – automa-

tionsföretaget e-motions. 

– Med e-motions expertis och nätverk inom tillverkningsindustrin ser vi en 

framtid där vi tillsammans kan öka produktiviteten hos våra kunder, säger 

Christoffer Lindblad, Service Account Manager på KUKA Nordic. 

 

För att alltid kunna erbjuda sina kunder de bästa tekniska lösningarna  

samverkar KUKA Nordic i ett nätverk av systempartners. Senast i raden är 

smålandsföretaget e-motions som arbetar mot alla typer av tillverkningsin-

dustrier men och också e-handelsautomation. Företaget har nyligen intro-

ducerat produktserien ARGOS som består av en komplett maskin- 

betjäningscell. Kunderna kan välja på ett flertal robotostorlekar inom  

KUKA Cybertech- och Iontecfamiljerna.  

–  Denna typ av färdig automation kommer att hjälpa många kunder att 

snabbt, enkelt och flexibelt automatisera sina bearbetningsmaskine, säger 

Christoffer Lindblad. 

 

–  Samarbetet med KUKA betyder att vi kommer att kunna leverera en inne-

hållsrik, tidsenlig paketlösning till ett attraktivt paketpris. Med KUKA:s fan-

tastiska produkter ser vi fram emot nya, innovativa lösningar, säger e-motions 

vd Nils Brunke. 
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Om KUKA Nordic 
 
KUKA är ett globalt automationsföretag med en omsättning på cirka 3,2 miljarder euro 
och cirka 14 200 anställda. Som en ledande global leverantör av intelligenta automatise-
ringslösningar erbjuder KUKA sina kunder allt från en enda källa: från robotar och celler 
till helautomatiserade system och arbetar på marknader så som fordonsindustrin, elekt-
ronik, allmän industri, konsumentvaror, e-handel / detaljhandel och sjukvård. KUKA-kon-
cernen har huvudkontor i Augsburg, Tyskland. 


