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Mikrofabriken - en produkt för snabb global uppskalning
Clean Motion presenterar på sin hemsida mer detaljer kring arbetet med deras första
Mikrofabrik i Indien och med den virtuella Masterfabriken s.k Digital Twin som metod för en
snabb uppskalning. Målet är att redan nästa år nå en kapacitet på 3000 fordon i den första
fabriken.
Clean Motion som tillverkar och säljer det svenska elfordonet Zbee meddelar idag att mycket av
arbetet med att etablera en rationell och effektiv produktionsenhet i utkanten av New Delhi, Indien går
enligt plan. En ny fabrik har börjat sättas upp i Greater Noida med en planerad kapacitet på upp mot
3.000 fordon per år.
Produktionschefen i Indien, Sunil Patil, som tillträdde i början av Q3 rekryterar både personal och
driver lokaliseringsarbetet för implementation av den första mikrofabriken som på tre år skall nå en
årskapacitet på 10.000 fordon.
”Zbee has a enormus potential in the Indian market and with the Micro-Factory strategy that is being
implemented, we are in a great position to scale up rapidly to larger volumes”, säger Sunil Patil,
Director Manufacturing på Zbee India.
Mikrofabrikskonceptet har varit ett koncept som legat till grund för utvecklingen av Zbee och den
kompositteknik som används i fordonet. Konceptet har kontinuerligt utvecklats med projekt som t.ex.
FFI-projektet ”Rationell tillverkning av Sandwichstrukturer för energieffektiva persontransporter” och
partnerskapet med Siemens.
”Mikrofabriken blir en produkt vi kommer att kunna licensiera och där vi idag har aktuella förfrågningar
om lokal tillverkning från inte mindre än 33 länder”, säger Göran Folkesson, VD, Clean Motion.
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Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla
verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion
har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets
transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket
god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar
stadstrafikmiljö.
Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd
Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

