
 
OnRobot etablerar sig i Sverige med erfaren person inom industriautomation. 
Den danska tillverkaren av robotgripverktyg och tillbehör för kollaborativa robotar OnRobot har 

anställt Anders Malm som försäljningschef för den svenska verksamheten. Anders har mer än 20 

års erfarenhet inom industriautomation. 

 

Anders Malm 

OnRobot är ett snabbväxande framgångsrikt globalt företag och Anders ser fram mot att introducera 

OnRobots kollaborativa robotverktyg ”End of Arm Tool”(EoAT) på den svenska marknaden. 

- Svensk industri behöver automatisera mer för att behålla sin konkurrenskraft mot omvärlden. Med 

tanke på högt kostnadsläge i kombination med kompetent arbetskraft i Sverige behöver vi vara 

mycket effektiva inom tillverkning. Kollaborativa robotar är mer flexibla och enklare att integrera än 

traditionella industri robotar, vilket innebär att det går snabbare och betydligt enklare att bygga upp 

en robotapplikation. Detta innebär möjligheter för SMEs att investera i robotiserade 

produktionslösningar. Jag ser en stor tillväxtpotential”, säger Anders Malm, försäljningschef i Sverige 

för OnRobot. 

Anders kommer att arbeta från Stockholm. Han har handplockats av OnRobot och kommer senast 

från en position som nordisk filialchef vid THK. Anders har även tidigare arbetat på Schunk Intec med 

robotautomation som ”Area Sales Manager” som den först anställda OnRobot-representanten i 

Sverige är hans främsta uppgift att utveckla och etablera distributörer och partners på den svenska 

och finska marknaden. Under september 2019 tog OnRobot robotkompatibilitet till nästa nivå genom 

lanseringen av ett nytt enhetligt mekaniskt och elektriskt gränssnitt för alla OnRobots robotverktyg: 

- Kunderna kräver mer av sina robotapplikationer och automation har blivit avgörande för att 

optimera deras investeringar. Vi har gjort det ännu enklare att byta gripverktyg och tillbehör för 

robotar, vilket ökar flexibiliteten och reducerar driftstoppen, säger Anders Malm. 

Om OnRobot 

Företaget, som etablerades 2015, slogs samman med Perception Robotics och OptoForce 2018 och 

efter ytterligare några månader förvärvades Purple Robotics. I april 2019 förvärvade OnRobot de 

immateriella rättigheterna till Blue Workforce, ett danskt företag som tillverkade gripare och ett 

visionssystem. Nu omfattar OnRobots produktserie en bred samling av robotverktyg, exempelvis 

elektriska gripare, kraft-/vridmomentsensorer, en vakuumgripare, den prisbelönta Gecko Gripper och 

verktygsbytare. Denna nya kombination av erbjudanden från OnRobot gör det snabbare och enklare 

att automatisera uppgifter som packning, kvalitetskontroll, materialhantering, maskinskötsel, 

emballering, montering och ytbehandling. Företaget planerar att växa genom ytterligare förvärv 

under de kommande åren. OnRobot har sitt huvudkontor i Odense, Danmark, men har även kontor i 

Dallas, Soest (Tyskland), Barcelona, Warszawa, Shanghai, Tokyo, Seoul, Singapore och Budapest. För 

mer information, besök www.onrobot.com. 

Kontakt: Malene Grouleff, PR-konsult +45 28915809/+45 70270872 


