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KUKA vahvistaa asemiaan Pohjanmaalla, Suomessa
– Uusi System Partner Norcar Automation

Suomalainen järjestelmäintegraattori Norcar Automation, joka on erikoistunut
muun muassa tuotteiden kokoonpanoon, pakkaamiseen ja koneiden käyttöön
sekä logistiikkaan ja kuljetukseen, on tehnyt järjestelmäkumppanuussopimuksen KUKA Nordicin kanssa.

- Norcar Automation on erittäin taitava rakentamaan vaativia korkean tekno-
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logian robottijärjestelmiä, esimerkiksi erilaisia kokoonpanosovelluksia ko-
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nenäköjärjestelmillä ja monimutkaisilla oheislaitteilla. Tämän tyyppisiä am-
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mattitaitoisia ratkaisujen tarjoajia tarvitaan kaikkialla Suomessa.
- Yritys tunnetaan vahvasta osaamisesta ja luotettavista toimituksista, ja odotamme innolla tiiviimpää yhteistyötä heidän kanssaan, KUKA Nordicin kanavapäällikkö Micael Amandusson sanoo. - Norcar on myös työskennellyt mobiilialustojen parissa jo vuosia ja tämä on teollisuusrobottien lisäksi toinen alue,
jolla Norcar voi tarjota asiakkailleen laajempia ratkaisuja KUKAn mobiilialustojen avulla.
Norcar Automationin myyntipäällikön Kim Högkvistin mukaan yritys on ollut
kiinnostunut KUKA:sta mahdollisena toimittajana jo jonkin aikaa.
- Tämä on todella hyvä kumppanuus. Olemme aiemmin toimittaneet yhden
heidän roboteistaan hyvin tuloksin, ja nyt muutamat suurimmista asiakkaistamme ovat valinneet KUKAn robottitoimittajakseen, hän sanoo.
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Norcar Automationille tiiviimpi suhde tuo useita etuja. Sen lisäksi, että he voivat olla
suoraan yhteydessä KUKA Nordicin asiantuntijoihin ja tuoteasiantuntijoihin, heidät kutsutaan myös KUKAn vuotuisiin System Partner Days -tapahtumiin, joissa toimittajat ja
asiakkaat tapaavat vaihtaakseen tietoja, solmiakseen kontakteja ja tehdäkseen kauppoja.
- Kumppanuus laajentaa tarjontaamme ja mahdollistaa toimitukset useammalle yritykselle, mikä tukee myös kasvustrategiaamme.
Järjestelmäkumppanuussopimuksen myötä Norcar Automation saa myös jatkuvaa koulutusta KUKA-tuotteista sekä jatkuvan pääsyn päivityksiin ja uutuuksiin.
- Tämä tarkoittaa, että olemme KUKA:n teknologian eturintamassa, Kim Högkvist sanoo.
Yrityksen kotipaikka on Uusikaarlepyyssä lähellä Pohjanlahden rannikkoa.
Tällä hetkellä työntekijöitä on 16, mutta toivottavasti heitä on pian enemmän. Yhtiö on
osa suurempaa, vuonna 1979 perustettua perheomisteista Norcar-BSB-konsernia. Aiemmin Norcar Automation oli Oy Norcar-BSB AB -konsernin liiketoimintayksikkö, mutta viime
vuonna se irrotettiin ja siitä tuli itsenäinen yritys.
Pohjanmaalla sijaitseva järjestelmäkumppani on tärkeä, koska paikalliset yhteydet lisäävät aina tietämystä ja mahdollisuuksia meille molemmille.
KUKA Nordicin kanavapäällikön Micael Amandussonin mukaan Norcar Automation on
yritys, jolla on pitkä kokemus kaikenlaisten tuotteiden toimittamisesta vakiotuotteista
täydellisiin tuotantolinjoihin, myös varsin vaikeisiin ja vaativiin ympäristöihin. Suomen
lisäksi asiakkaita on useissa muissa Euroopan maissa.
- Olemme iloisia voidessamme luoda vahvemmat siteet erittäin pätevän ja ammattitaitoisen alan toimijan kanssa", sanoo Micael Amandusson.
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Tietoa KUKA Nordicista

KUKA on globaali automaatioyritys, jonka liikevaihto on noin 2,6 miljardia
euroa ja joka työllistää noin 14 000 työntekijää. Yhtenä maailman johtavista älykkäiden
automaatioratkaisujen toimittajista KUKA tarjoaa asiakkailleen kaiken, mitä he tarvitsevat
yhdestä lähteestä: roboteista ja soluista täysin automatisoituihin
järjestelmiin auto-, elektroniikka-, metalli- ja muoviteollisuuteen, elintarvikealalle, verkko/vähittäiskauppaan sekä lääketieteellisiin järjestelmiin.
Yrityksen pääkonttori sijaitsee Augsburgissa Saksassa.
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