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Enersize avtalar med Scania om förlängning av 
pilotprojekt

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget avtalat om 
en förlängning av pågående pilotprojekt med Scania Industrial Maintenance AB ("Scania"). 
Avtalet innebär en förlängning av samarbetet som kan komma att innefatta olika former av 
utvecklingsprojekt samt att Scania utvärderar fler av Enersizes produkter.

I oktober 2017 . Installationen i avtalade Scania och Enersize Oyj om installation av Q+MONI
anläggningen avseende pilotprojektet blev färdigställd i maj 2019.

Parterna har nu kommit överens om en förlängning om 12 månader av pilotprojektet. Avtalet 
omfattar flera olika delar. Enersize kommer börja ta ut en abonnemangskostnad för Q+MONI. 
Scania erbjuds även tillgång till Q+LEAQS och Q+ZONE utan kostnad i tre månader för att testa 
systemet. Scania har möjlighet att till listpris uppgradera nyckelkomponenter i Q+MONI. Scania 
kommer att erbjudas ett utvecklingsprojekt för att Q+MONI ska kunna läsa ut data från Scanias 
centraliserade OPC-server vilket gör att det blir mycket enkelt att läsa ut godtyckligt antal givare 
som är anslutna till OPC-servern och kan utöka användningen av Q+MONI.

Parterna avser att under de 12 månaders om avtalet löper att utvärdera samarbetet med tanke på 
att utvidga samarbetet för att stötta arbetet med att energioptimera och underhålla 
tryckluftssystemet i anläggningen i Södertälje.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

https://mfn.se/cis/a/enersize/enersize-avtalar-om-installation-i-scanias-sodertaljefabrik-c1358fcd
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Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra 
energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika 
kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli 
världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för 
kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet 
från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 
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