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KUKA stärker sin position i Finland, Österbotten
– Norcar Automation är ny systempartner

Finska systemintegratören Norcar Automation – specialiserade inom bland annat montering av produkter, packning och maskinbetjäning samt logistik och
transporter – har gått in i ett systempartneravtal med KUKA Nordic.
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- Norcar Automation är de mycket skickliga att bygga krävande högteknologiska robotsystem; exempel olika monteringsapplikationer med vision system
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och komplex kringutrustning och denna typ av skickliga lösningsleverantörer

KUKA Deutschland GmbH
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– Det är ett företag som är kända för stark kompetens och säkra leveranser, vi
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ser fram emot ett tätare samarbete tillsammans med dem, säger Micael
Amandusson, channel manager på KUKA Nordic. - Norcar har också arbetat
med mobila plattformar i många år och det här är ett område utöver industrirobotar där Norcar kan erbjuda bredare lösningar till sina kunder med hjälp
av KUKA´s mobila plattformar.
Enligt Kim Högkvist, sales manager på Norcar Automation, har företaget under
längre tid intresserat sig för KUKA som en potentiell leverantör.
– Det här är en riktigt bra matchning. Vi har tidigare levererat en av deras robotar med gott resultat, och nu har några av våra största kunder valt KUKA
som robotleverantör, säger han.
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För Norcar Automation innebär den närmare relationen flera fördelar. Förutom direktkontakt med KUKA Nordic:s experter och produktspecialister blir de även inbjudna att
delta på KUKA:s årliga systempartnerdagar – där leverantörer och kunder träffas för att
utbyta kunskaper, skapa kontakter och göra affärer.
– Samarbetet innebär att vi breddar vårt utbud och att vi kan leverera till fler företag, vilket även stödjer vår strategi för tillväxt.
Genom systempartneravtalet får Norcar Automation även kontinuerlig utbildning i
KUKA:s produkter, plus löpande access till uppdateringar och nyheter.
– Det gör att vi kommer att ligga i framkant med KUKA:s teknologi, säger Kim Högkvist.
Företaget har sitt säte i Nykarleby nära Bottniska vikens kust, ungefär tio mil sjövägen
rakt över från Umeå.
De har 16 anställda idag, men hoppeligen snart flera. De ingår i den större familjeägda
koncernen Norcar-BSB, grundad 1979. Tidigare var Norcar Automation en affärsenhet
inom Oy Norcar-BSB AB koncernen, men förra året knoppades de av och blev ett
självständigt bolag.
Att ha en systempartner i Österbotten är viktigt eftersom det alltid är så att lokal anknytning bidrar till kunskap och möjligheter för oss båda.
Enligt Micael Amandusson, channel manager på KUKA Nordic, är Norcar Automation ett
företag med lång erfarenhet av att leverera allt från standardprodukter till kompletta
produktionslinjer, bland annat till ganska tuffa och krävande miljöer. Kunderna finns förutom i Finland även i flera andra länder ute i Europa.
– Vi gläder oss åt att knyta starkare band till en mycket kompetent och skickligt aktör i
branschen, säger Micael Amandusson.
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Om KUKA Nordic

KUKA är ett globalt automatiseringsföretag med en omsättning på cirka 2,6
miljarder euro och cirka 14 000 anställda. Som en av världens ledande leverantörer av intelligenta automatiseringslösningar erbjuder KUKA kunderna allt de
behöver från en enda källa: från robotar och celler till helautomatiserade
system för fordonsindustrin, elektronik, metall och plast, livsmedel, e-handel/detaljhandel
och medicinska system.
Företaget har sitt huvudkontor i Augsburg, Tyskland.
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