
  

 

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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Pressmeddelande från SealWacs AB (publ) 

Göteborg den 19 januari 2015 

SealWacs tecknar samarbetsavtal om prototyptillverkning 

SealWacs utveckling av en sensor för övervakning av svetskvaliteten vid tillverkning av plastpåsar på rulle 

pågår sedan en tid tillbaka. Nu tecknar Bolaget ett samarbetsavtal med ett erfaret företag, som har stor 

skicklighet inom mekanikutveckling och prototyptillverkning. Samarbetet omfattar utveckling och 

tillverkning av såväl ingående mekaniska komponenter som prototyper. 

Projektet löper enligt plan och Bolaget har starka förhoppningar att under 2015 hinna ta fram en seriemässig 

sensor som bygger på den teknik, som man tidigare testat i labmiljö. Samarbetsavtalet som nu tecknas är ett 

viktig led i framtagningen av den slutliga produkten, eftersom det kommer att möjliggöra en fortsatt hög fart i 

produktutvecklingen. Planerna är att validera produkten ute i industrin och att lansera under 2016. 

Fortlöpande diskussioner med ledande representanter för plastpåsindustrin bekräftar industrins stora intresse 

för projektet och att det största problemet man brottas med, är den höga kassationen som följd av bristande 

kvalitet i svetsen, vilket medför kraftigt minskad lönsamhet. Diskussionerna bekräftar även att SealWacs sensor 

är en efterfrågad lösning på problemen.  

Trots att den globala marknaden är gigantiskt, miljarder plastpåsar konsumeras dagligen och tusentals 

tillverkare agerar på marknaden, kommer Bolagets marknadsföringskostnader kunna hållas på låg nivå.  Genom 

att vända sig till, endast ett tiotals aktörer som förser plastpåsindustrin med svetsanläggningar, kan SealWacs 

nå den internationella marknaden. 
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