Partnerskap för ny grön batteriteknik
Göteborg/Nödinge 2011-02-07
Företagen Alelion Batteries AB och Asius Hardware Technology AB (AsiusTech) har idag slutit ett avtal
rörande utveckling och försäljning av system kring avancerad batteriteknik på den svenska marknaden.
Alelion lanserar sitt nya modulsystem som möjliggör för kunder att få tillgång till bevisat tålig och
högpresterande energilagring på mycket kort tid. Detta ger en helt ny flexibilitet och att kunderna nu kan få
den fulla nyttan av modern klimatsmart och grön litiumteknik till en överkomlig prislapp
Som ett led i marknadsexpansionen har nu Alelion slutet ett avtal med AsiusTech om att utveckla nya
applikationer för kunder baserat på den nya plattformen.
-

Vi har mycket stort förtroende för AsiusTech som utvecklingspartner baserat på de insatser och
gemensamma projekt som vi har gjort tillsammans. De har hög kompetens och bra
affärsmannaskap och vi ser fram mot detta samarbete, säger Torbjörn Sundström VD på Alelion
Batteries.

-

Genom det långa utvecklingsarbete vi genomfört hos Alelion har vi fått en mycket god kännedom
och förtroende för deras produkter och processer. Detta innebär att vi har en stark bas för att
projektera och snabbt kunna leverera nya tillämpningar baserat på Alelions tillförlitliga och
kostnadseffektiva batteriteknik säger Håkan Dahlbom VD på AsiusTech

Om Alelion Batteries
Alelion Batteries AB grundades 2006 och utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta modulbaserade
klimatsmarta energilagringssystem baserade främst på Li-jon-batterier. Bolaget bedriver sin verksamhet i
Nödinge utanför Göteborg och har 19 anställda.
Bolaget bygger integrerade system, baserade på modullära byggblock och komponenter som
kundanpassas i nära samarbete med kundens produktorganisation. Alelion utgår ifrån cellnivå och
tillverkar kompletta energilagringssystem innehållandes säkerhetsfunktioner, laddningsövervakning,
externt kommunikationsgränssnitt mm, vilket ger hög kvalitet och låg kostnad med teknik från bilindustrin
som i dag används vid el-konvertering av bilar och drift av flygplansdragare.
Läs mer på http://www.alelion.com
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Om AsiusTech
AsiusTech etablerades 2008 i Stockholm och Göteborg. Bolaget erbjuder tjänster inom
systemkonstruktion, elektronikutveckling och projektledning. Med sin erfarenhet kan bolaget ansvara för
hela eller delar av utvecklingsprocessen, från idé fram till produktion av elektronikprodukter.
Baserat på denna kompetens kan AsiusTech också projektera och leverera lösningar för el- och
elhybridfordon i samverkan med partners inom området.
Branscherfarenheten är etablerad inom telekom-infrastruktur, medicinteknik, elfordon och industriella
produkter.
Inom företaget finns också en djup erfarenhet av kostnadsreducering av elektronikprodukter baserat på
hundratals genomförda studier.
Läs mer på http://www.asiustech.com
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