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Ekobot AB (Publ) erhåller projektstöd på ca 5,7
MSEK från Jordbruksverket
Ekobot AB (Publ) har mottagit ett positivt beslut om projketstöd från Jordbruksverket. Beslutet
avser storskaliga prototyptester för insamling och utvärdering av fältdata till grund för
utveckling av avancerade beslutsstödstjänster till lantbrukare.
Syftet med projektet att sätta upp en testmiljö där Ekobot skall genomföra storskaliga tester av sitt
robotsystem. Intentionen är att samköra två prototyper av den automatiserade robotplattformen
under en hel säsong samt att ta fram en hållbar laddningsinfrastruktur baserad på solkraft. Målet
med projektet är att prototypen ska vara testad och klar för att industrialiseras och
kommercialiseras.
Projektet består i projektledning, löpande fälttester, framtagande av IDDS (Intelligent Design
Support System) och prototypframtagning.
Samarbetspartners
Projektet skall genomföras i samarbete med Hushållningssällskapet, Almhaga i Sverige AB samt
med Wageningen Plant Research.
Tomas Täuber CTO Ekobot, kommenterar beslutet från Jordbruksverket
- Vi är mycket stolta över det fortsatta förtroendet från Jordbruksverket. Vi kan med hjälp av stödet ta
ett viktigt steg mot nästa generation av vårt robotsystem. Projektet möjliggör också insamling och
analys av fältdata. Kort och gott så vi tar ett stort kliv in i framtiden där våra robotar underlättar och
effektiviserar lantbrukarens dagliga arbete och samtidigt förser vi densamme med ett avancerat
databaserat beslutsstöd. Detta kommer att vara en förutsättning för ett lönsamt och hållbart jordbruk
i framtiden.
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Om Ekobot

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och
sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt
utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett
långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av
grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.
Denna information är sådan information som Ekobot är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2022-04-07 14:31 CEST.
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