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Fortsatt utprovning av SealWacs sensor nödvändig  
SealWacs har tidigare meddelat att bolaget anpassat sensor och larmsystem till användarnas (tillverkare av 
plastpåsar på rulle) processer, hos ett antal av landets ledande plastpåstillverkare. Höstens utprovning har 
dock visat att det fortfarande återstår en del anpassning innan systemet ger avsedd effekt. Det fortsatta 
arbetet kommer att kunna göras till reducerade kostnader. 
 
SealWacs sensor har nu varit installerad och i funktion i löpande produktion hos en tillverkare av plastpåsar på 
rulle under hela hösten 2018. Tillverkaren har för tillfället fokus på helt andra produktionsfaktorer och av den 
anledningen har det ännu inte funnit utrymme att diskutera ett kommersiellt avtal. Hos en annan tillverkare har 
anpassningen tagit längre tid och ännu inte lett fram till en felfri funktion, eftersom man där har mer återvunnet 
material i produkterna. Ett problem som visat sig svårt att lösa är det frekventa bytet av material och inställningar 
i produktionslinjen. En förutsättning för att tillverkarna ska ha nytta av SealWacs sensor är att de håller sig till 
relativt likartade produktionsförutsättningar i de linjer man använder sensorn. 
Styrelsen konstaterar att det fortfarande återstår en del insatser innan bolaget har bevisat nyttan och därigenom 
lyckas förmå tillverkaren att lägga om sina produktionsrutiner. 
 
På utvecklingssidan finjusteras systemet nu för relativt rena plastmaterial. I övrigt återstår inte så mycket mer 
att göra förrän metoden uppnått en god acceptans hos tillverkarna. Då först kan det bli aktuellt att vidareutveckla 
sensorn så att den kan fånga signalen från fler materialtyper, framförallt med ökad inblandning av återvunnen 
plast. Utvecklingen i industrin har av miljötekniska skäl under senare år gått mot en allt större inblandning av 
återvunnen plast i produktionen. Utprovningen av sensorsystemet har visat att signalerna från svetsarna i dessa 
fall ofta är svårare att detektera. I nuläget måste SealWacs fokusera på marknaden för relativt rena plaster och 
den är givetvis mindre än totalmarknaden. 
 
Det fortsatta arbetet kommer att gå vidare med lägre likviditetsförbrukning och främst fokusera mot att 
identifiera de produktionsförändringar som är möjliga att uppnå hos tillverkarna, i syfte att på ett verkligt sätt 
kunna demonstrera nyttan med en sensor som kontrollerar svetskvaliteten i realtid. 
 
Mer information om SealWacs planer återfinns på bolagets nya hemsida www.sealwacs.se.  
 
 För ytterligare information kontakta: Sören Sandström, VD ,Telefon: +46 706007394, E-post: info@sealwacs.se        
 
Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 6 februari 2019. 

 

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt 

övervaknings‐ och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de 

omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam 

aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år. 
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