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Order från Frankrike, Tjeckien och
Japan
Under helgen har Envirologic´s VD tagit mot tre ordar på totalt sex (6) Clever Cleaner
och fem (5) EVO Cleaner
Det första testet som gjordes i Frankrike av EVO Cleaner i januari resulterade på
fredagen i en order från Envirologic´s återförsäljare RV Biotech på totalt fem (5)
tvättrobotar. RV Biotech är specialiserade på teknik inom grisuppfödning och har ett
brett sortiment inom området. www.rvbiotech.fr
Senare kom också en beställning av två (2) Clever Cleaner från återförsäljaren i
Tjeckien, HEMA Malšice s.r.o. Hema har sedan 1920 försett jordbrukare med
produkter och system i samverkan med ledande leverantörer. www.hema.cz
Sist, men inte minst, kom under måndagen order från återförsäljaren i Japan, då
Nakajima Seisakusho CO. Ltd beställde fyra (4) Clever Cleaner. Det Japanska
företaget har funnit sedan 1921 och levererar avancerad utrustning inom fjäderfä och
gris till japanska producenter. www.nakamatic.jp
Ovanstående beställningar innebär ett ordervärde för Envirologic på ca 3,4 MSEK.
I Sverige fortsätter mottagandet av EVO Cleaner att vara mycket positivt.
Leveranserna har hittills enbart gjorts till erfarna tvättrobot användare, då det är
viktigt att inte få för många revideringar att göra hos kund.

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av
automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och
patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt
sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda.
Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla,
helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift.
Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med
verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande
partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.
Mer information finns på www.envirologic.se
kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se
eller per telefon 018-39 82 30
Denna information är sådan information som Envirologic AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2 Maj 2017.

